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 دفة ق وبن غض بو تتر ق ةتر وف دقق
 7م هل 1 22 هع

 هد ا
 دوا تاذينضتى ماركتس العبي و لس ترضح لك ادا فا ضروا 2 0و 7 / 0 8
 ليركث زو كك علاطمل تامدنو تايح

 اال تك تا ءاربا تان ع با تامل ملل لا كر بلت
 نلاننا تايب يايا ك٠ ار ع ولا تل ا ايلا ب ل كيما 1

 اذاحصد الالدا !ااانذاأ :2ععردر ©22] انا 01122214, 123] انذا) 52312 االاانآأ ا

 لال" وا” اونا وو حاحا اتاياوز حام تحك ملولحاو
 ماعم ةسكواعالا 5ع لينعإ "الاعاقلا ةللزولا

 0: !«22:102023 ع ىاد1232:26 اء !2ععوج“ الادصن2 ع اكتءدصت اعل 1351166121 07
 131224 60 اعكطأ ل1221 ا« االاانأ2|اند1 اء اأاإلدع الاؤأأ ع2

 ال6 تا« ت01 ليك لا كح احح تقف زحف الخ كلا اولح تعا« حت يلح كا
 اانناعاتنإا تاوليياح" |عنعمعلا ةولخ « عاوز“ تا فاعل[! كا اور واج كل يعج 0و فار اي عاو#

 اانأأل هأ اص0أو, طلذ !هالصعدؤ, !ةزانذا-5طقوطر اااانآأا

 الابط هدحمجع ماك عرب 5هدو اكطهم
 020 معاد [؟جطصقتنااقطت خلتطأ

 انقلح الاخ ها تولع كح فا يلتاتلا تنك كيج تع كا تاحا تقلل يعين كل ««اءاحو
 [32جالأ 306ع5ألال, الأ5أأ

 نجا 110201110119 .«همحم

 ؟ى © <4 0092 334 3247192 1 83 51 ١7



 ءارو ةالصلا نع ديكألا ىهنلا

 ديلقتلا يدع

 ع

 هفلأ

 ةنسلا لهأ مامإ
 يوليربلا يفنحلا يرداقلا ناخ اضر 0

 هبرعو هققح

 ةعيرشلا جات
 يرهزألا يرداقلا ناخ اضر رتخأ دمحم خيشلا

 دنهلا يتفم

 مولعلل نامعنلا راد
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 اطعلا | +خشلا ةلبضف مت

 | مس ا

 ءايبنألا متاخب انمركأو «نيملسملا انلعجف انصتخا يذلا هلل دمحلا

 هنيد مهف لهسو «نيثدحملاو ءاهقفلاو ءاملعلاب ُهَفْظَت و «نيلسرملا مامإو

 رمألا يلوأل هملع نايب ناكف .نيدهتجملا ةمئألاب هعرشو هباتكو
 ءاديدج مهملعب نايبلاو ءاديكأ مهب ظفحلا لازي امف «نيطبنتسملاو

 . اديرم انصح مهعافدو مهداهجبو
 لمعلا نم ةدحاو ٍةجرد يف نيِفّلكملا نأ ٌلقاع رّوصتي نأ نكمي الف ؛دعبو

 نيبلاطم ءالؤه عيمج نوكي نأ ةريصب يذ ىلع ىفخي ال امك «لمعلاو لقعلاو

 . !!فيلكتلا نم ٍدحاو ردقبو ةرشابم ةيعرشلا صوصنلاب ٍلمعلاب

 ءءاوس ءار#ع 11 لانشلا يك ل ةييشلا يكل مارال اك#نرإ
 ةجاحف .«نيلل1 ال نيالا 7 ناولإد ١1 تر رقويدهاشو
 يخو ىلإ ءايبنألا ا : كل ىلإ ءاملعلا ةجاحك ءءاملعلا ىلإ ةّماعلا

 ةّماعلا ةجاح َّنأ ريغ ءٍدحاو رمأ ىلإ اهدرم ةلماكتم ٌتاقلح هذهف «ءامسلا

 نودهتجملا امنيب برت معلا 8إتةانإ" أو كلا ليدهتجملا ىلإ
 َوْلَو# :هلوقب لَك لوسرلاب هناحبس ىلوملا مُهْفدْرُي ملأ ؛برقأ ةوبنلا ىلإ
 . !!؟4 ِرَمأْلآ يلو تَلِإَو لوُسلأ َلِإ هور

 دادزي واتسم [بقاعتم ايعرش ابجاو حاضيإلاو ؛ُنايبلا ناك انه نمو

 . ملعلا تْفَن و لهجلا رشتتنا امّلك «ةرورض ٌدّكتيو اًبلط

 هب تنك «ةديدع نوجش ودب ديلقتلاو داهنجالا يف ثدببلا مث
 ب
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 ضوخلا الو «هيف ثحبلا عضوم اذه سيل ْنكل «ةديرفو ةديدع ٌفيناصت

 . هيحاون قئاقد يف

 يهف «نأشلا اذه نع ٍديعب ٌرخآ ينعم حاضيإل ةلاسرلا هذه تفّئصامنو

 ٌمامإلا اهفلؤم اهيف ٌرّرقي .. .ةريثك ٌثلَدف اههبشت «ةلّيعم ٍةئف يف ثحبت
 ضيفب هللا هدمغت يوليربلا يفنحلا يرداقلا ناخ اضر دمحأ خيشلا ٌلضافلا

 اومسحو ثحبلاب ءاملعلا اهتلواوتوويسقفلا بنك اهب تألتما ةلأسم هتمحر

 . حوضوب اهوزربأو «ءالجب اهونّيبو «مكحلا اهيف
 ىلع ماثللا طامأر*«اييلح وصلا هتمحرب هللا ةدمغت قلؤملا طّلسف

 ! !عيدبلا فينصتلا اذهب اهدرفأف اهتّيمهأ

 يتلا ةمامإلل هميدقت مدعو «ءاوهألا ٍلهأو عدتبملاب ٍءادتقالا ةهارك اهنإ

 هيلعو !ددرت نود ؛ةديكأ ةهارك هءارو ةالصلا تهرك مّدقت نإف «ةّميركت اهب

 .نوهراك هل مه ًاموق مآ دقو . . ًاربش هسأر قوف هتالص عفرت الف

 يف يقابلا ريخلا) يف ةلاييسلا هذه ىلع زجوم ٍليصفتب ُثقّلع دقو

 . هنايب مزلي ام ضعبل ًاحاضيإو ًءافتكا (يقارملا قيقحت

 ةلأسملا هذه دارفإ دجأل . .سيفنلا باتكلا اذه ىلع ملَّطَأ اذ انأ اهو
 نآلا اهنكلو ءدهعلا قباس يف كلذ مزلتست اهنأ نظأ نكأ مل امم «فيلأتلاب

 .هراشتنا مومعو لب «هراشتناو كلذ ٌرشفل ةديكأ ةّسام ةجاحلا اهيف تدب

 بفسأ ّلكبو «ةرفاو ةيشاف كلذل ةيعادلا لماوعلاو ءكّبر محر ْنَم الإ

 .!!ملأو ّىسأو

 اذهلو ءاهب موقت ِةئيِب ّلكل ًاقبط اهعئاقو فلتخت : مويلا ةلأسملا هذه نإ

 ةفايولا هيلو زيبا ليزا ىف وتين هيلصمفللا ةميدر تاؤملا ىلع نحت ١ تك

 ؛ ثحبلا ٍفوتسي مل ثيح «ءادتقالا مكح نايب ىلع ةدايز . .ًانييعت وأ ؛ًافيلكت
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 نإو) مهلوق ىلع اورصتقا دقف ءملعلا ّلهأ هلْيَق ْنم هافوتسا نأ قبسي مل امك
 ذل ا ا الا م

 نع ةبئانلا ةيفقولا تارادإلا فيلكت رثأل هللا همحر ضّعتي ملو

 ةرهاظ ةراشألا تناك نو «فقازلا وأ «ةلحملا لقا تيلك وأ «ناطلملا

 وأ ««نيديعلاو ةعمجلا يف ولو ؛هريغ ىلإ لؤحتلا عاطتسا نإ) مهلوقب ةنيب
 . !!عدتبملا ريغ اهمقي مل

 بيبطلا ةمالعلا ماشلا دالب ةرخفم ليلجلا انخيش ركذأ نأ بجي انههو

 ناك ثيح ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلل ماعلا يتفملا نيدباع رسيلا وبأ دمحم

 تاقوألا يف ةعامجلا يّدؤي نأ دعب ًامئاد هلزنم يف ةالصلا(ذئنآ) ديعي

 لكب ةالصلا ةفعاضم ٍليصحت نيب ًاعمج ؛نيفيرشلا نيمرحلا يف ةسمخلا

 ةهاقفلا نم هيفو «عدبلا لهأب ءادتقالا ةهاركل ًاكاردتساو «نيمرحلا نم

 !!!اةبقفأ ذم ةوئسللف !! هيف ان ايتاكلأ ةنيكملا

 عقاوب ةقيصل مويلا ودبت هقفلا بتك يف ةعبشملا ةلاطملا هذلكا نا ؟ معن

 ام عم ٠ . لهاجلاو قسافلا ةمامإ يف اهبناوج انلمكتسا اذإ ةصاخبو ةمألا

 دالبلا نم ريثك يف تبروح دقو «ىوقتلا لب عرولا ةّلق نم.كلذ بوشي
 ءاذايحأ ةيساكسلاو ؟ ةيزاذألا نع ةينيدلا تارادإلا لزعب ةيفقولا تايلكيهلا

 اهلهأ ريغ نم نيذفنتملا طيلستو «ىرخأ (ذايحأ اهيلع نيمئاقلا قارتخاو
 رئاسلو ةهّجوملا ةمظنألا مومع نم هلهأو نيدلل ةبراحم ؛اهريغ [ذايحأ

 نكامألا ضعب يفف ءراظنم نم نوبقارملا هاري عّاو ٌلكو !!ماكحلاو ةالولا

 ىلع رخآ ضعب يفو «فقاولا يأر ذوفن سسأ ىلع ةيفقولا تارادإلا موقت
 ةاهكولا و ةدجيملا مآل دفاع رعالا يعمل هدد انو «مكاحلا يأر هيجوت

 يف ىتح ؛داسفلا وشف ىلع دعاس امم كلذ ىلإ امو . . .دجسملا داور نم
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 . ليكولا معنو هللا انبسحو «نوعجار هيلإ انو هلل انو !! ةدابعلا نكامأ

 ءادأل مهتويب يف هقفلاو ملعلا لهأ نم نينكمتملا نم ٌريثك نّصحت دقل ؛ معن

 ضعب يف ةعامجلا مرح امبرو «تاهاركلا هذه نع ًادعُب ؛هيوذو هلهأب ةعامجلا
 . اهتداعإل هلزنم ىلإ ةدوعلا وأ ؛ ةهارك نع ةعامجلا ولخ مدعل نايحألا

 حمالم يف ِةكَك هللا لوسر انديس هيلإ راشأ ام ضعب اذه نأ كش نم امو

 ! !(ةمامإلا ىلع عفادتلا) ةعاسلا

 همحر فلؤملا هشاع اّضخ اًنحنم رهظيل سيفنلا باتكلا اذه ءاج دقل

 ةعقاولاو ؛ سمأا لال [رهكلاو «ةعئارلا تاحملا ين وياي تداجف هللا

 ةعيرشلا جات هكردأ ام ضعب وهو ءرصعلا اذه يف ٌمزلأ ةرورضلاو ؛ معأ

 هاعرو هللا هظفح رتخأ دمحم خيشلا ةليضف هققحو هبرعف

 - داشرإلاو ءاتفإلاو ةوعدلا يف هلغاشم ريبك عم  هسفن ىلع ذخأ دقو

 ةمالعلا هدج راثآ نم هُميدقت عيطتسي ام َّلك ةيمالسإلا ةمألا ىلإ مّدقي نأ

 َدبعلا اذه راتخا مث ناخ اضر دمحأ (هِلَك ىفطصملا دبع) خيشلا ليلجلا

 . ! !هللا هظفح هتليضف اهبرعو اهققح نأ دعب اهتعابط ىلع موقيل فيعضلا

 طبرت (مظعألا مامإلا مساب تيمس يتلا) مولعلل نامعنلا راد يه اهف

 بسانتي لمع دوجأو «بوث بشقأب سئافنلا هذه زاجنإب موقتل قشمدب دنهلا

 .اهققحمو اهفلؤمو اهعوضوم ردق عم

 بر هلل دمحلا نأ انأوعغد راو © ضرر بح انا” لاعت هللا انقفو

 .ةيعلاعلا
 يركبلا اطعلا ليلجلا دبع ه1477 /مرحم 8 :تبسلا

 تاداس  قشمد
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 ناخ اضر دمحأ ةمالعلا فلؤملا ةمجرت

 اطعلا ليلجلا دبع خيشلا ةليضف ملقب

8 1 

 . ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دمحلا

 دّمحم خيشلا لضافلا دشرملا ةمالعلا ةليضف ّيلإ بلط دقف « دعبو

 هتدارإ ةيبلت نم َّدِب الف ء اضر دمحأ ليلجلا مامإلا هّدجل مجرتأ نأ رتخأ

 . قيفوتلا هللابو لوقأف « ةيلاغلا

 دالب نم راهدنق ةيالو نم هتليبق لصأ ردحنت : هدادجأو هلصأ

 ةدلب راتخاو . لوغملا نمز يف هدادجأ دحأ اهنع لحترا ثيح ؛ ناغفألا

 بصنم عب اوملسعي نأ هل هللا لدقفي, هل ادظرلل, ةقلظملا ةالبل777م يليرب
 كلت نع فزعي نأ مهضعبل الح نأ ىلإ كلذ اوثراوت مث « ذئنآ ةلودلا

 ةلضافلا ةرسألاب ىحنف « داشرإلاو هيجوتلا ىلإ انفرصنم ةيريمألا فئاظولا

 داشرإو « داعملا حالصإو « ةيبرتلاو دهزلا ىلإ هّجوتو « ىحنملا اذه

 ملعلا جهنم ىلإ ةرسألا تلّوحتف ؛هاحنم هدعب نم هدالوأ كلسو « دابعلا

 « رباك دعب ارباك دلاخلا مهدجم اوثراوتو « هيجوتلاو ءاتفإلاو داشرإلاو

 . رباغ رثإ ًارباغ مهنأش ىلاعتف

 مظعأ نب يلع مظاك نب يلع اضر يتفملا نكتملا هيقفلا ةماعلا هّدجف
 ؛ نيزرابلا ءاملعلاو جيرب ةفئاط نم . . . يناغفألا رايت داعس نبا هاش
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 هيلع اونثأف ءاملعلا نيب هتيص رشتناو « هداشرإ عساوو « هاواتف قيقدب فرع

 ةيانع هديفح ىلوأ دقو « رثكألا هب عفتناو « ريثكلا هيدي ىلع كلسو

 اًملو ؛ هابص ةعيم يف هديفحو هالوم هراتخا ىتح ةرّيمم ةياعرو .٠ ةصاخ

 ةلوجرل هلّهأ نأ دعب ه1587١ ةنس ( يليرب ) ب يفوتف مالتحالا زهاني

 . ةرهاظ ٍةمامإ حمالم همامأ تقرشأو « ةرهاط

 يلع يقن يفوصلا ثّحملا هيقفلا ريهشلا ةمّللعلا وهف . . هدلاو اّمأو
 يتفملا ء. ه١١؟ 51 بجر ةَّرغ يف ( يليرب ) ةنيدمب دولوملا اضر ىلع نبا

 ثّدحملا نع فيرشلا ثيدحلا ذخأ امك ؛ هيف نكمتملاو ةيفنحلا بهذمب
 لآ ديسلاو كلا" ياك ةدس ىفوتملا ليكملا ؛ نالكإ ضينولمحأ ريهشلا

 ذخأ يذلام © ركاب : ةنس ىف تملا اهورهراملا تاكافلا كلج, لوسرلا

 مهفو قوذ نع منت ةسيفن فيناصت هلو « ةيرداقلا ةقيرطلا ثيدحلا عم هنع

 ةةايري## هيبلاغ

 . مايقلا دلوملا لمع يعنامل ماثآلا ةقاذإ

 . داسفلا ينابم حيحصت يف داشرلا لوصأ -

 . ناميإلا ةيوقت درب ناقيإلا ةيكزت -
 ؛ ناكرألا ةزارشأ//يف نايبلا "رهاوج -

 . ةفيحص ةئم سمخ وحن 4َيدأ ال ريسفت يف حضوألا مالكلا -
 . رّيسلا يف . . ةاجنلا ةليسو -

 هللا همحر هّنكلو ء ه741١/ : ةنس ىلاعت هللا همحر يفوت « كلذ ريغو

 عير عطقو + يفلا هديع هل مججرتملا مامإلا هلجن ىضق ىّتَح لحتري مل

 دقو نيعلا ريرق لحترا هنأأ ديب « هدقرف قلأتو همجن غوزب ىلع لوألا هنرق
 وار قا ل در اد نع روق اب ىلع ورع نع نقلا هن ني كاع نعت

6 

 ا م71



 : هل مجرتملا مامإلا نيعم رطاقت ليبسلسلا اذه لثم نم

 نق عري مهَدَتأَو بالا ةريوثت ىف تتكح كيلزأ» + همس
 هل مجرتملا هنم جرختسا يذلا ساسألا ناونعلا وه اذه . 4 َمُهُلِخَدُيَو

 « هتدالو ةنس اًّهنأ لّمِجلا باسح نم نبت ثيح هسفن اضر دمحأ مامإلا

 ها 79/9 6 راعكملا ا همسا ْثَأَو

 هسفن فّرشف « هِي ( دّمحم ) قلخلا دّيس مساب يّمّسف ملعلا همسا ام

 . « هلك ىفطصملا دبع ١ ب ىّمستف ء وه

 هب فرعو همزلف « رخآ ًامسا هل ىضترا ناخ اضر يتفملا هّدج نكل
 ه-

 . «اضر دمحأ »وهو « ُهَيِملَع راصو

 ةيدنهلا دالبلا نم ؛يقرشلا لامشلا يف ( يليرب ) ةنيدمب :"ةدلوم

 . م1805 /ناريزح ١5/ : قفاوملا ءه7/١١/لاوش ٠١/

 يدي نيب عرعرتو « ةرّيمم ةّيملع ةئيب يف ىلاعت هللا همحر أشن : هتأشن

 ةبترو يملعلا هماقمب قيلت ةميرك ةياعر هالوأ يذلا يتفملا ةماللعلا هّدج

 ىتح ةّمألا ةمدخ ىلإ هدصريل هب مامتهالا يف غلابو « هاوقت جهنمو هحالص

 . ملقلا هيلع رجي اَنْلو . . هناحبس ىلوملا هاف وت

 « ةقئاف تازاجإ لانو ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا نم ريبك ردق هل لّصح دقو

 . يملعلا هانج ريكاوبو هاواتف ىلوأ ّنسلا هذه يف هل ناكو

 نع بش نئلو « ناخ يلع يقن يتفملا ةماللعلا هدلاو راظنأب لازي ام مث
 ًآنّكمت دادزا نأ ىلإ يملعلا هرظن تحت لازي امف . .ةيبرتلا يف ةلوفطلا قوط
 هراتخا نأ ىلإ هدلاو ةياعرب داشرإلاو ءاتفإلاو ميلعتلاو ملعلا قوط يف

 ا ريبك ًامامإ حبصأو « مولعلا نم اهريغو نرق عبر ّمتأ دقو « هناحبس ىلوملا
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 نهذلاو ءاكذلا حضاو هفرعي نم عيمج دنع وهو « نانبلاب هيلإ راشي نأش اذ

 هاّيحم ىلع ةيانع هيلإ ةرظن ىلوأ نم ودبت ؛ ليصحتلا دّرفتم ةيرقبعلا رهاظ

 ةعيرشلا سسأو نيدلا ظفح يف يهلإلا لضفلا حمالم هيف ىّلجتتو « ٌرغألا
 . ةرهطملا

 ام وهو « حضاو لولدم اذ ملعلا لهأ نيب « مامإلا ١ بقل َّلعل : همولع

 سسألا َّلِسأ ناكو « اضر دمحأ ةمالعلا هل مجرتملا يف احضاو لج ناك

 يف بلق رهظ نع هظفح رهظتسا يذلا « ديجملا ىلاعت هللا ٌُباتك هدنع

 يف هلاح ناك هنم ابيرق وأ اذكهو « هتظفاح ةّوقب رهبأ امم رهش نوضغ

 عماجمب ذخأ امم ؛ بسكو بهو نم هب طيحي ناك امب مولعلا ليصحت
 . هخوجتو هتيلتانسأ بولق

 هناحبس ورملا# ١ نلختما دقف . . ىلاتكت هللا لهأ نم ةيلعلا داش أشو
 ىّمسملا “هون [1:7 اذاثلا ةخييفتللا ذأ" ةلفروبم ترم كي دك انو >
 . اة 5 ءاملعل ةنيتملا تازاجإلا »

 ملعلا تيب يف هّدجو هيبأ نويع نع ىّبرت دقو - هلثمل نكي مل : هخويش
 نكلو « مهنم مولعلا لّصحيل خويشلا نم ريثكلا هل نوكي نأ - ايتفلاو
 قب اذلف !!اوناك اّيأ تيب لهأ هب لمكي ال امم هيلإ ةجاحلا ظحلي ام لمكتسي

 : مهو « هليصحت نم ربك امل ةبسنلاب مهددع

 ١- هتمحر ضيفب هللا هدّمغت .ناخ يلع اضر خيشلا ٌّلجألا يتفملا هُّدج .

 تاكربلا لآ نب لوسرلا لآ هاشلا خيشلا كيلستلاو ةقيرطلا خيش ١

 اهبو ؛ هرهرام هتدلب يف ه١١؟945 ةنس ىفوتملا يوّرهّراملا يدمحألا

 . نفد

 . يرداقلا ناخ يلع يقن يتفملا خيشلا مككتملا ةمّلا علا هدلاو -"
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 لوسرلا لآ نب نسح روهظ نب نيسحلا وبأ يّبرملا هخيش ديفح - ؛
 راربألا نييفوصلا ءاملعلا نم ناكو « يرونلا دمحأ ب فورعملا يورهراملا

 مالسإلا خيش ىلإ طئاسو ( 5 ) ب لاع دنس هلو « ه1775١ ةنس ىفوتملا

 . يراصنألا ايركز

 هيقفلا نالحد ينيز دمحأ ثّحملا ةماللعلا ةمّوكملا ةّكم دنسم  ه
 . ىلاعت هللا اهسرح ةرونملا ةنيدملاب ه٠7١ 5 ةنس ىفوتملا «٠ خّرؤملا

 سيئر هيقفلا جارس هللا دبع نب نمحرلا دبع ( جارسلا ) ةمالعلا 1

 . ه1115١ : ةنس ىفوتملا « اهب ةيفنحلا يتفمو « ةمّوكملا ةكم ءاملع

 مامإ ٠ يعفاشلا هيقفلا ليللا لّمّجحلاص نب نيسح خيشلا ةماللعلا -
 . ه1705١ : ةنس ةمّوكملا ةّكمب ىفوتملا مارحلا دجسملا

 دمحأ مامإلا ةمجرت يف هنع مالكلا نكمي ام رسعأ نم َّلعل : هذيمالت

 ال ام اذهف !!هنع نيذخالاو هب نيعفتنملاو هذيمالت نع ثيدحلا وه اضر

 مالعألا نأ ىلإ ةراشإلا نم َّدب ال نكلو « هنع وأ ؛هيف ثحبلا نكمي

 : لاثمأو ةقبط نم مه هنع نيذخآلا

 هيقفلا يرداقلا يفنحلا اضر دماح مالسإلا دك ىلا مملجت ١

 م 01 ل ايكو ىف رثكلا « راظنلا

 يفنحلا ناخ اضر ىفطصم دّمحم هيقفلا ةمالعلا رغصألا هلجن ١-

 م( رن وا ىفوتملا يرداقلا

 . يناثكلا ريبكلا دبع دمحم دنسملا ثّدحملا -'

 دجسملا سردم لامك حلاص خيشلا ةمالعلا ةّكمب ةيفنحلا يتفم -4
 . مارحلا

 دق هل مّجرتملا َّنأ تملع اذإ لوهذلاو ةشهدلا كيرتعت دق : هفيناصت

١١ 

 ا 171



 فرعت امنيح ةشهد دادزت نكل « نونفلاو موهفلاو مولعلا رئاس ىلع تين
 دْيَب ١ ا ددع هدرسب بعتت نأ نكمي ام ىتش * يف فينصت َفألا تفراش اهنأ

 ةابسرلا يعهارم نضيف وه كلذ نأ ثيلع اذإ يقال ام ةاعرس كعيعحذأ

 ! !رشبلا داتعم نع ٌجراخ « هلالج لج

 ّوطي نأ لبق هل فينصت لّوأ  زجنأ لب أدب هل مجرتن يذلا مامإلا نكل

 ديدملا فيرشلا هرمع نم ةرشاعلا يف !!ٌدعب غولبلا فراشي املو هبراش

 نم رشع ةثلاثلا يف رخاب هعبتأ مث « «وحنلا ةياده ١ باتك حرش ثيح

 : ةكربلاب هطوستارواسع ردفان هللا هياكل 3. قالغ الف < هتايح
 بتكلا تادف قل! ةفاكفإ ؟ةديرفلا كايبألا تاره يس ارم رّدحتيف

 ء هب فيرعتلاو هعيمج ىلع فوقولاو ةدوربم رّدعتي ام اهلي ناك# ٠ ةسيفنلا

 اهنأأ دكؤيل امم /480افو ةيدروأو ةييَرَع نيب هللا ةنيابتم ؟ةناكرإهن أ ىلع

 عومسم ريغ اهنم ريثكلا دجت امب اهيف مولعلا عّونت نأ امك ةيناّبر تاحوتف
 . عادبإلا نع ًالضف ؛ هب ةباتكلا نع ًالضف ؛ هب ملعلا نع ًالضف ؛ هنع

 ميظعب هنم اءفارتعا هسفنب وه اهركذ نئلو «رهاظ ٌئيلج ٌيناّي ءاطع هنأ دكؤي
 4 اًميِظَح َكَيَع لأ ُلْضَ تاكو َمَلََت كك مل اَم كَمّلَعَ و # هيلع هللا لضف

 لالخ نم ملع ةئم ىلإ اهلصوأ نيثحابلا ضعب يف ؛ امملع نيسمخو فب
 ماد اكدتلا ةئنأتم تاسرد

 « لوادتملا ريغ نم ريثكلاو « ةلوادتملا مولعلا عيمج - يهف كلذ ىلعو
 ْنم هيلإ ةراشإلا تمّدقت امب ًءافتكا ؛ اهدادعتو اهئامسأ ركذ ىلإ ةجاح الف

 . هنع نيثحابلا جارختسا وأ ؛ وه هركذ

 قانع اضر دمحأ خيشلا هل مجرتملل هناحبس ىلوملا سلسأ : ههقف

 ةريخ رهظأو « نيفلاسلا ركذ هب ايحأف « هيدي نيب هلئاسم عّرطو « هقفلا
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 ةيوبنلا تاذلا ةمرح نع عافدلا دعب  هينامأ لجأ ناكو « نيقحاللا

 بهذملا ةنسلأ دحأ نوكي نأ  نيدسفملا ةعدتبملا عمقو « نوصملا

 هناحبس ميركلا هلانأ دقو « ينامعنلا يأرلاو لقعلا لامكل ني ةنّيبملا يفنحلا

 بهذملا راهظإ ىف ةديرفلا ةعفانلا ةكرابملا هكا فالق كتم قيم كلل

 دارفأ نم دحاوك ليلجلا مامإلا ادبو « هداهتجا ةمظع زاربإو يفنحلا

 يف لمكألاو « ةَّلملا ةمدخ يف مظعألا ينامعنلا مامإلا ةديرج يف ةرقابعلا

 هرظن عقو ةريصب يذ ىندأ ىلع كلذ ىفخي ال امك ؛ ءارغلا ةعيرشلا ايازم
 « هيلع هللا تاولص عرشلا رحب نم ةفرتغملا ةيفاولا ةيضيفلا هتعوسوم ىلع
 ىلع تفّين دقو (« ةيوضرلا ىواتفلا يف ةيوبنلا اياطعلا ١ : اهامسأ يتلاو

 ِبَّق دقو يكملا مرحلا ةبتكم نيمأ اهيف لوقي نأ يفكي ؛ ادلجم نيثالث

 نم اهفّلؤم لعجلو « هنيع تّوقل ةفينح وبأ اهآر ول ) : !!اهنم تاحفص
 . ( !!باحصألا ةلمج

 نيدباع تما 11 18 رايس اززو ا عييفل للا, هنيشاحللا رطل
 نجع دق إ#ح ا نإ ىلع اس قلل. امي يا دج اهيا ينلاو

 هثاحبأو ةشهدملا هتاقيقحتو ةقيقدلا هترظنب همدو همحل ايانث نيب هقفلا

 ةئنأتملا

 « ةبسنلا قيرع يرداق « ٍفاص ٌئفوص هل مجرتملا مامإلا : هّفوصت
 . داشرلاو كولسلا ٌئيجهنم

 قيرطلا لاجر نم ةيلاعلا ةيلعلاب لسلسم نيعم ٌرث عبن نم هفّوصت ىقتسا

 ه1791/ : ةنس ىفوتملا يورهراملا تاكربلا لآ نب لوسرلا لآ خيشلا وه

 . يولهدلا هللا يلو هاشلا نب زيزعلا دبع هاشلا ةذمالت رابك نم ناك يذلا

 لبق هدلاو ةبحصب اضر دمحأ ةمالعلا هيلإ ءاج دقف ةفيرط ةّصق كلذلو
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 ةفالخلاو ةزاجإلا هنم لانو « ةيرداقلا ةقيرطلا ىلع هعيابو « نيتنسب هتافو

 ناكو !!مولعلا رئاسو ةيثيدحلا ةزاجإلا عم . ًاعيمج ءايلوألا لسالس يف

 وبأ هاشلا هتفيلخو هديفح هبرغتسا امم « اهلبق ةزاجإلا يف طايتحالا ديدش
 املاع ناكو ( يرونلا دمحأ ,زوهشملا ) نسح روهظ نب يرونلا نيسحلا

 « كلذ نع هَّدج لأسف ءاه775١ : ةنس يفوت . فيناصت هلو ار يبك

 اي كيت مي + يفز جيلأس و تسلا اا يوفب ةلما ركشم تنك + تاجأذ

 ( يذيملتو يديرم اذهب تيتأ ) : لوقأ نئمطم انأ مويلاف ؟لوسرلا لآ

 . مهتطاوبو مهبولق خسوب اننوتأي سانلا ذل الد رنمحا ضرعأو

 الصتاو « امهانطبرف نييفاص اناءاج هدلاوو اذهو « مهعيابن مث ؛ مهيفصتف

 . قلخلا امهنم ديفتسيل مولعلا عيمجب امهانزجأو انتقيرطب
 رذنلاب خيراتلا دوجي نيذلا نايعألا دحأ اضر دمحأ مامإلا : هرخافم

 هحنم ام ىلع ةعيرس ةرظن انيقلأ دقو « ةّجحلا مهب هللا ميقيل « مهنم ريسيلا

 هب بّوقتي ام حمالم زربأب رخفي ناك هّنكلو « عادبإ نم هعدوأو لضف نم هللا

 : يهو ؛هناحبس ليلجلا هالوم ىلإ

 ةمرح نع ةوق ّلكب يَّدِصَّنلاو ِةِلَك مظعألا يبنلا ٌبح يف هينافت ١-

 . ٌيناسل ىذأ َّيأ نم ِةَِلَي نيصحلا

 داسفإلاب نيدلا ةمرح ىلع نيدتعملا عدبلاو ءاوهألا لهأ ةياكن ١

 . عادتبالاو ليكشتلاو

 . ًاميلعتو ًاقيقحتو ًءاتفإ يفنحلا بهذملا ةمدخل هسفن فقو -'"

 اذه يف هنأ ىلع « اهتابلَح يّلجمو « اهنيدايم سراف هلك كلذ يف وهو
 , هتّيحم ميظعب لَو مظعألا ٌحيبنلا راوج ىلإ قابسلا قارب ىطتما امن هلك
 ةديقعلا جايس يف ةنبل هسفن ماقأو « نانجلا يلاعأ يف هيلإ برقألا نوكيل
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 هلقعو هركف عرز امك « ميدقلا همالكو ىلاعت هللا تافص ظفح ةظوفحملا

 ىلاعت هللا هءاش يذلا ديتعلا هقفلا ناينب يف ةخسار ًاداتوأ هملقو هناسلو

 نورقلا دادتما ٌدتمملا نامعنلا ناتسب يف ريثكلا ٌريخلا يه يتلا ةمكحلا

 ةهاقفلاو ةديقعلاو ةبحملا يف مامإ نم هُرد هّللف . ةرباغلا ةنمزألاو ةقحاللا

 !!فرتغاف فرعو « فرعف قاذ

 ًاملع هسمش عطسو «ًابرغو ًاقرش هركذ ضافتسا : هيلع ءاملعلا ءانث

 « هيلع ءانثلا ةمسوأ]/ تلا نسوي لقا يش )هدزاو .المعو

 : ةقثاولا ةيحبا سل ن6 كلت نمقنبن هذهو «ةليقاو تازتعالا رطاقتو

 دعب ييأر اذهو « ةريخآلا دنهلا دهع يف هلثم يكذ عاّبط هيقف رهظي مل *

 ههّقفت لامكو « هتعيبط ةدوجو هتناطفو هئاكذب دهشت يتلا هاواتف ةعلاطم

 موقي اًيأر ميقي امدنعو « ةلداع ةداهش ةّينيدلا مولعلا يف يملعلا هزمت

 الف ليوطلا هضوخو « قيمعلا هريكفت دعب ال ! هرهظي الو « ةّوقلاب هيلع
 هتايح لوطا ل اينلزأ# كاقناززبار انيك اايناللاو عر رجلا جاتحي
 لابقإ دّمح# را ذا[ يتكذلا | اك واع ىوتف نع

 . هفاوتا كو اي كا ) ١ ا كي دلملا أر «

 حلاص دّمحم : يكملا مرحلا بيطخ

 دهشي « هتايئزجو يفنحلا ههقف ىلع عالطالا هرصع يف هريظن ردني *

 زاجحلا ءاملع ركاذو « نيفيرشلا نيمرحلا ىلإ رفاس « هاواتف عومجم كلذب
 نع باجأو « لئاسرلا ضعب فّلأو ةيمالكلاو ةيهقفلا لئاسملا ضعب يف
 هملع ةرازغب اوبجعأف « نيمرحلا ءاملع ىلع تضرع يتلا لئاسملا ضعب
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 هريرحت ةعرسو ةرئالختلا لئاسملاو.ةيهقنلا :ةوفبلا ىلع هصالطإ ةعسو
 :.ةقاكذو

 (ءاملعلا ةودن نيمأ) يودنلا يحلا دبع بيبطلا

 (يودنلا نسحلا يبأ دلاو)

 , نيدلا مهب دّدج نيذلا راصمألاو راصعألا يف ءاملعلا ) مهنم َّنِإَو *

 « نييبتلا مامت مهسوفن هب تعزوأ ام « راونألاو رارسألا مهبولق يف عدوأو

 ةدمعلاو مامهلا ةماّهتلا ةمالعلا ( . . . نيقيلاو قيقحتلا لامك مهرئامضو

 مك ) : رهاملا لئاقلا لوق انل قدح يذلا مالعألا كلم هنإ الأ « ةكاّردلا
 ."؟إ وجهل لوألا كرت

 : جارس نامحرلا دبع نب هللا دبع

 ةمركملا ةكمب ةيفنحلا يتفم

 لوطو هقضاو كلل 2ل) هعالطا زق راح ةلادلا, فيناصتلا 14.32
 ًاكشم ارمأ الو «هيصايص حتفو ال | . .ًاقلغم ًاباب كرت ام يذلا مامإلا « هعاب

 . لماكلا مامهلاو لضافلا ذاتسألا بانج ؛هينابم حضوأ ذل |

 نالحد ينيز ةقدص دمحم هللا دبع

 ديرفو ؛ نامزلا ديحو « نيدحلملا باقر ماسحو « نيثّدحملا مامإ

 . ناوألا

 : يرايخلا دمحأ

 ةفيرشلا ةنيدملاب ةقيرطلاو ملعلا مداخ
 فيناصتلا وذ « لماكلا لضافلا ةماّهلا ةمّلل علا ققدملا قّقحملا *

 . ةرضاحلا ةئملا دّدجم « ةريثكلا فيلا ةلاو « ةريهشلا

 يندملا رجاهملا يلع دمحأ
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 ةّيدّمحملا ةّلملا يماح « ريهشلا ةماّهلاو « ريرحنلا ةماللعلا *
 دمحأ خيشلا انالوم . . يتودقو يذاتسأ ةرضاحلا ةئملا دّدجمو « ةرهاطلا
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 يسلبارطلا رداقلا دبع ةمالعلا نب نيسح

 « هرخآ هلَّوأ نم « ةككملا ةلودلا » هباتك تأرق . . ةماللعلا مامإلا

 الو « ةَّجح اهاوقأو ١ ةجل اهقدصأو « ةينيدلا بتكلا عفنأ نم هتدجوف

 . هاضرأو هلم نع هللا يضف ؛ ريرحن ةمّاللع ريبك مامإ نع ال ! هلثم ردصي

 يناهبنلا ليعامسإ فسوي : توريب يضاق ةمالعلا

 ع ناوألاو مهل "دكا « نامزلا ةمّال# < نيخسارلا ةظيصتللاا ةانبز <

 . مامإلاو درفلا دّيملا هنأأب مارحلا دلبلا ءاملع هل دهش يذلا

 فيرشلا يكملا مرحلا سّردم : َناّهَّدلا نمحرلا دبع

 يعذوللا قّقحملا يعملألا « ريهشلا ةماّهلاو ريبكلا ةمّللعلا *
 س قتدملا

 قشمد ءاملع“ را يك اؤمن دل ببي رلا 01 مل

 ًارهتشم حبصأ امم ليس نم ةرطق وأ ءرب نم ةرذش ءالؤهو *

 هدّمغت ليلجلا مامإلا اذهب ةداشإلا بكاوك نم ءايضلاك ًارشتنم « سمشلاك

 . هسيدارف يلاعأ هنكسأو « هتمحر ضيفب هللا

 نم لبج ىلإ ريشت مالعألا ءالؤه نم ةيلاعلا تاداهشلا هذه َّنأ ىلع

 فوقولا نم ديزملو « قيمع نونفلا نم رحب ىلع ٌلدت امك « قهاش ملعلا
 ٌدتتلا نكمي رحبلا اذه قامعأ يف صوغلا وأ « لبجلا اذه جرادم ىلع

 « ايابخلا نع نوثحابلا اهيف رَّمش يتلا ةيليصفتلا ةلّمأتملاو ةينأتملا ثاحبألل
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 تاساردلاو « لئاسرلا هذه دجتل . . قامعألا ىلإ نوصئاغلاو

 « اهؤاصقتسا بعصي يتلاو « ملاعلا تاعماج نم ديدعلا يف تاحورطلاو

 : ةبّرم يهو اهضعب ركذ نم دب ال نكلو
 : هخيراتو هتشقان يتلا ةعماجلاو « ثحابلا مساو « ثحبلا ناونع

 . 1١91/9 دنهلا /ةنتب ةعماج ؛ ناخ اضر نسح روتكدلا ؛ مالسإلا هيقف -

 يبرآ ةسنآ ةروتكدلا : ةيبدألا هتامدخو اضر دمحأ مامإلا لاوحأ -

 . ١9/80١ ناتسكاب /دنسلا ةعماج ؛ يرهظملا

 دومحم روتكدلا ؛ ةيبدألا هتامدخو ةيبرعلاب اضر دمحأ مامإلا ةغل -

 . ١99٠١ دنهلا /( هرج يلع ) ب ملسملا ةعماج ؛ يوليربلا

 . 132 ةلكطقت 6ءم1ع]1ا71 هل طلق 11017 ءطمعاطأا 1570-1920

 . 146 لاي رب 285مل وك ةعماج لا اساشوأ روتكدلا ل

 ؛ ةيبدألاو ةيملعلا هتامدخو يفنحلا يوليربلا ناخ اضر دمحأ مامإلا -

 ناتسكابلا /روقلواهب ةيمالسإلا ةعماجلا ؛مركأ دمحم ظفاحلا روتكدلا

. 

 ؛ اضر يلع بّيط روتكدلا ؛ هتامدخو هتايح ناخ اضر دمحأ مامإلا -

 . ١997 دنهلا /( سرانب )ودنه ةعماج

 ةعماج ؛ يرداقلااديجم روتكذلا ؟نارافلا مكجاؤيتو"ناميإلا زنك -

 15 2ًاتسكاب /شتاركلا

 روتكدلا ؛ةيحالصإلا هتامدخو هراكفأو هلاوحأ اضر دمحأ مامإلا -

 . ١997 ناتسكاب /وروشماج دنسلا ةعماج ؛ يقيدصلا يرابلا دبع

 ميعنلا دبع روتكدلا ؛ يوليربلا لضافلاو ةيدروألاب لوسرلا حدم -
 . ١9495 دنهلا /يليرب  دنك ليهور ةعماج ؛ يزيزعلا
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 جارس روتكدلا ؛ ناخ اضر دمحأ انالومل ِةِلَك لوسرلا حدم يف رمسلا -

 . ١991 دنهلا /روفناك ةعماج ؛ يوتسبلا دمحأ

 دمحأ قاتشم روتكدلا ؛ يفنحلا هقفلا يف هرثأو ناخ اضر دمحأ مامإلا -

 . ١991 رصم /رهزألا ةعماج ؛ يرهزألا هاشلا

 ةعماج ؛ ناخ رونأ روتكدلا ؛ ناخ اضر دمحأ انالومل ةيهقفلا تامدخلا

 7و اعيبكاتلا /وووشماج دنسلا

 قيتع روتكدلا ؛ ًابرع أ رعاش يفنحلا يوليربلا ناخ اضر دمحأ خيشلا -

 . ١9494 رصم /رهزألا ةعماج ؛ هاشلا نمحرلا

 ىفطصم مالغ روتكدلا ؛ ناخ دمحأ مامإلا دنع ٍةَِكَي ىفطصملا ٌبح رّوصت -

 . “7٠٠١ دنهلا /روسيم ةعماج ؛ يرداقلا مجن

 ؛ هاشلا نمحرلا قيتع روتكدلا ؛ ناخ اضر دمحأ خيشلا دنع ينفلا رثنلا -

 . 7٠٠١ دابآ مالسإ /ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 عقاوملا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإ ؛ دعب هربخ انلصي مل امم ريثكلا لازي امو
 ةساردلاو ثحبلل اهتاحفص تحتف ةيملاعلا ةكبشلا يف ةينورتكلالا

 اذه نائطش ىلع فوقولل مامإلا اذه ةيصخش بناوج نايب يف ماهسإلاو

 . ( ةرّهطملا ةعيرشلا ماّدخ دحأ ) مضخلا رحبلا

 اضر رتخأ دّمحم خيشلا ليلجلا ةمالعلا ةليضفل ركشأ يننإف ؛ ًاماتخو

 هذهب هفيلكتل زجاعلا عاريلا اذهب هّنظ نسح يرهزألا يفنحلا يرداقلا

 مسر يدي نيب زاكترا طاقن ىلع ديزت ال اهبسحأ يتلاو « ةليلقلا ةمجرتلا

 اذه ةيصخش نم لالجو ةعورو لامجو قمع نم اهيف ام ّلكب ةعئار ةحول
 عم هسيدارف يلاعأ هنكسأو هتمحر عساوب ىلاعت هللا هدمغت مضخلا ةمالعلا
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 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مظعألا هبيبح

 كاردإ نع جنت يتلا ةقئاللا ةقئارلا هتاقيلعت خيشلا ةليضفل ركشأ ينأ امك

 تارورضلا نم ريثكلا تزربأ اهنأ كش الو « ٌدجلا هبتك ام قمعو ىوحفل
 . ّدجلا باتك شماه يف اهزاربإ نم دب ال يتلا

 بيرعتو قيقحتو رشن ةعباتمل هتياعر ليمجو همامتها نسح هل ركشأو
 . لحارلا ةمالعلا كلذ راثآ عيمج

 قيقحتو رشنو زاربإل ديشرلا ديفحلا ةايح يف كرابي نأ ىلاعت هللا لأسأو
 1 نيعمجأ ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم اندّيس ىلع هللا ىلصو + كيرلا

 يركبلا اطعلا ليلجلا دبع
 م ثا
 ىشمد
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 مظعألا دنهلا يتفم ةعيرشلا جات قق حملا ةمجرت نم ةحمل

 هللا هظفح يرهزألا يرداقلا اضر رتخأ دمحم خيشلا ةليضف

 .دنهلاب ةنسلا لهأ مامإ اضر دمحأ

 ةنيدمب ١947/7/١ قفاوملا ه7/77١/157١ ءاثالثلا موي :هدلوم

 ىنكملا اضر ميهاربإ دمحم رسفملا خيشلا ليلجلا ةمالعلا :هدلاو

 . (نايم يناّيج)
 كنمحسأ ةكدلا لهأ مامإ لجن) اضر دماح دمحم مالسإلا ةجح :هدج

 يتاكلا اقفظ كليم (اضر

 يرداقلا ناخ اضر ىفطصم دمحم دنهلاب مظعألا يتفملا ةنبا :هتدلاو

 0 ع مامإلا لجن) يفنحلا

 ةردلا هذه بجنيل يتفملا همع ةنبا ىلاعت هللا همحر هدلاو راتخا :هدلوم

 ؛دوجولا دّيس مسال ةفاضإلاب اهمرك مث «ةاقتنم اهنأ ربخأ يتلا ةنوميملا

 اضر دمحأ مامإلا قنع يبناج نم ردحنملا دقعلا ةرد (رتخأ دمحم) ناكف

 . يوليربلا

 ةيبرتلاو فراعملاو ملعلاب رماعلا تيبلا اذه نم ردحنا اذكهو : هتأشن

 . يرهزألا يفنحلا يرداقلا ناخ اضر رتخأ دمحم هل مجرتملا خيشلا ةليضف
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 هتئيب تابنج يف هرافظأ ةموعن ذنم هليصحت أدب :يملعلا هليصحت

 ةيلقعلاو ةينيدلا ةيئادتبالا هفراعمو ةيلوألا هسورد لغو «ةريزغلا ةيملعلا

 دمحم يتفملا همأل هدجو «(نايم ينايج) هدلاو لوح ةفتلملا نايعألا نع

 (يليرب) هتنيدمب (مالسإلا رظنم /مولعلا راد) يف هتسارد عبات مث . ىفطصم

 ىلإ بستناف ؛ةنانكلا ضرأ ىلإ ةمهلا هب تمس مث ءاهيف جرخت ثيح

 ةنس رصم ىلإ لحرو «ةيعرشلاو ةيبرعلا هتسارد عباتيل فيرشلا رهزألا

 نآرقلا ريسفتو فيرشلا_كيدحلا نيب“ نيدلا َكَوضَأ يف صصختو

 ملع نم لمح ام ثييل هدلب ىلإ داعو « 1477 ةنس هيف جرخت ثيح ؛«ميظعلا
 رظنم / مولعلا راد) يف الوأ سيردتلاب موقي نأ ءافولا همزلأف «ةنامأو

 .اهيف هجرخت قبس يتلا (مالسإلا

 سيسأتب نيملسملاو ةمآلا ةجاح هتمزلأ ىتح سيردتلاب هدهع لطي مل
 اضر ىفطصم دمحم دنهلاب مظعألا يتفملا همأل هدج هيجوتب ءاتفإلا راد

 ةمهملا هذهل هفلختساف ةيلهآلا لامكو غوبنلا لياخم هيف ىأر يذلا

 .(ه05٠5١ هتافو لبق كلذو) دنهلا مومعل ًايتفم هنيعو «ةميسجلا

 ريخ هتنامأو ءاتفإلا بجاوب ماق ثيح ؛هيف هدج ةسارف بخت مل اةح

 ةقيقدلا ىواتفلاو «ةصيوعلا لئاسملا لح يف هتعارب ترهظو «مايق
 ةلئسألاو ىواتفلاو مولعلا نم اهريغ وأ ىوتفلاو هقفلا يف ءاوس «ةدقعملا

 :ةنياشملا

 . .حيدملا ةّصاخبو «ةباتكلاو رعشلاو بدألا يف ةذف ةبهوم ىلإ ةفاضإ

 رشنو «داشرإلاو ةوعدلا يف سفنلا ايابخو ركفلا قامعأ ىلإ ذوفن عم

 . ةلضافلا قالخألاو ةينيدلا ةيعوتلاو ةحيحصلا ةديقعلا

 نم ىواتفلاو مولعلا راونأ تقرشأو ءرادلا هذه رون عطس دقل ؛معن
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 معتل ةيلحملا اهتئيبو «ةيرادإلا اهدودح جراخ ةريثك عاقصأ ىلإ اهلالخ

 فملع اذإ اهاق كدت «يمارتملا يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ نم ىتش ا راطقأ

 جهن نع جرخت مل ىوتف فالآ ةسمخ ىلع وبري ام تجتنأ ةبقحلا هذه نأ

 . !!ةرعش ديق ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 هبهاومو هتفاقثو هملعو مجرتملا ركف ىلع نوعلطملا كردأ دقو

 ؛ ((ةعيرشلا جات)) بقل هل اوراتخاف ملعلا لهأ نم ريثكلاو شعل كو

 .ةينافرعلاو ةيعرشلا هفراوعو هلمعو هملعل مهنم اريدقت

 ةبرد هلو ءاهقئاقدب هلئاسم رضحتسي عراب نكمتم بهذملا يفنح وهف

 ثحبلاو اهتعجارم نم غرف هنأكو . .كثحب عضاوم ىلإ هل دشري ةزيمم ةيلاع

 .اوت اهنع
 ملاعلا ةءالي كك اهنخأ ؛برشملا © ءاقلا «نيصرلا يفا ملا مث

 كيلستو قيرطلا ءاطعإب نذأق اهب جرختو «ديرملا كولسو يبرملا ةبردو

 ميظع دوهش هّلك كلذ ينوي دوك نورت قتلو قاقؤلاسلا هيكون ربديرملا
 . د6 وضحو

 هركفو ركاذلا هناسل ىلع يرجي «بدألا قاَّوذ «ةعزنلا ينافرع وه مث

 يرجي امك «يناركشلا حيدملاو ينادجولا قوذلا يناعم يشأ رضاحلا

 كلذ نع ًالضف «ناحلألا عتمأ عاقيإ عتم أو نايبلا ىلجأ ةداّقولا هتحيرق ىلع

 نيب . .هسفن عاول ترس يتلا تاغللا نم ةغل ّلك ٌسح هيف جزتما ام هلك

 ملأ ةيزيلكنإلا نم هراكفأ هب تقبع ام ىلإ ةفاضإ «ةيدرأو ةيسرافو ةيبرع

 داشرإلاو ةوعدلا يف ةصاخبو «هنأشب ناهتسي ال ام ىلإ اهنم ريثكلاب
 اهجلاع يتلا ثاحبألا نم ددع يف قيفوتلا هل بتك :ةيملعلا هلامعأ

 :اهنم ١ ةشصت
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 ١ نيأزج يف ناميإلا زنك نع عافدلا .

 .ريوصتلا مكح ١

 :ةيسلا قحلاحا#

 .ويديفلاو نويزفلتلا تايلمع- :

 .رزأ ال ؛حرات ميهاربإ ابأ نأ قيقحت

 ءادتهالا موجن ةباحصلا 5

 . (عراشلا رك يدب 0 ع عراطخملا دس

 (١ رعش ناويذال تت يباحفن

 5٠١7 حقنم ديعأ مث 1987 عبط (رعش ناويد) ''”ششخب ةنيفس - 4

 .ةيدرألاو ةيبرعلاب حئادم هيفو
 رادب (ط)<نينثالا موي بهل يببأا نع فيفختلا, يف نيزلا ةياهن"ذك ٠

 .ه577١ قشمد / مولعلل نامعنلا

 .دعب رشنت مل يتلا راعشألاو ثاحبألا نم اهريغو

 . تاباجإلاو ىواتفلا يف ةعئارلا هتعوسوم نع الضف

 هّذدج بتك بيرعت بجاو هنع بلسي وأ ؛هنم ذخأي مل هلك اذه نكل

 يبيحي نم قحأو ىلوأ هتليضف هنأل ءهّمتي ملو . .هيف أدب ام لامكإ وأ «مامإلا
 ةقحألاب هل دهشي بناجلا اذه نم هزجنأ ام نأ ىلع «مامإلا هدج راثآ

 : هنم عبط دقو . ةقلطملا

 دمحأ مامإلل ةلاسر اهلصأو ««فاعضألا مكح يف فاشلا فاكلا» - ١

 .نارفغلا ةئيفس : هانعم )١(
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 ةيدروألاب «نيماهبإلا ليبقت مكح يف نينيعلا رينم) اهامسأ اضر

 .(تعبط) اهيلع قلعو اهق حو اهبّوع
 قّلعو اهقّحو اهبّوع «ماركلا لوسرلا لوصأل مالسإلا لومش» - ١

 .(ط) اهيلع

 نامعنلا راد يف (ط) «راجفلا ةمّسجملا ىلع درلا يف راهقلا عراوق»- *

 . ١57١ قشمدب مولعلل

 مولعلل نامعنلا راد (ط) البلا عفادب ىفطصملا يتعانل العلاو نمألا 4

 ل سا شم لد

 مولعلل نامعنلا راد (ط) نيتالصلا عمج نم يقاولا نيرحبلا زجاح  ه

 . ١57 11قسم

 مولعلل نامعنلا راد (ط) حوبقم بذك بيع نع حوُبّسلا ناحبس - 7
 هعمو .(حوُبّسلا ناحبس غاب ناماد» هعمو ءه477١ قشمدب

 .دحاو دلجم يف .«نيبذكملا لامآل نيبملا عمقلا »

 مولعلل نامعنلا راد (ط) ديلقتلا يدع ءارو ةالصلا نع ديكألا يهنلا ٠-

 6 1 جلد

 دّدحملا حاتفملا نانسأك حبصأ يذلا هجئاتن نم ديزملا رظتنن انلز الو

 نئافد ىلع فوقولاو اهراوغأ ربس مث نمو «مامإلا هّدج بتك لافقأ حتفل

 .اهروتك
 كلهتسي همجن عوطس عسّنا امب هلثم ةّيملاع تحيضأ ةيصخش نأ دف

 نأ انمزلُي امب ؛ةيبرتلاو كيلستلاو داشرإلاو ةوعدلل هتاقاط نم ريثكلا ءىشلا

 ليلج ءادأ نم نكمتيل ؛ ءاطعلا عساوو نوعلا ديزم هل ىلاعت هللا لأسن

 .ةيلوؤسملا ديدمو
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 :هددني اهيمج اندمب نأ ةلاحبنس ىلوملا الكاس

 ىلع فارشإلل يرايتخال هنظ نسح هل ركشأ نأ اماتخ ينتوفي نلو
 لقان وأ ءرجه ىلإ رمتلا لماحك كلذ يف انأو ءاهل ميدقتلاو هبتك ةعابط

 . مزمز ىلإ ءاملا

 نم كبهو امو لمع نم ىلاعت هللا كماقأ امب خيشلا ةليضف اي ًانهاف
 هللا ءاطع نبا انمامإ مالك دهاش اذهف ؛ ةبهوم نم هل كل ًايه امو .ملع

 . (كماقأ اميف رظناف هللا دنع كماقم ملعت نأ تدرأ اذإ) يردنكسلا

 ةلامكإ ؛نيعملا_ علا َكلَلَت نم لودجلا اذه "لاطتماكالذك أنهتلو

 .دارملا قيقحتو جهنلا تيبثت ىتح دافحألا كلس يف دادجألا ةريسمل

 فرش ةزايحل ديكأ قوش ىلع نحنو ....ديزملا مث ديزملا ىلإو
 بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو .ديفحلا ممهبو ّدجلا راثآ هئايحإل ةمدخلا

 ” يملاعلا

 اطعلا ليلجلا دبع

 تاداس  قشمد
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 مامإ َّلك انيف لعجو « نحملا اناقوو نئسلا اناده يذلا هلل دمحلا

 . نتفلا لهابهدست ناراةاععغ ولا اي هبلعو ىسأتي هب «نسح

 نم ؛ّْنمألا نامألا نيمألا مامإلا ىلع ّنحألا مالسلاو ةناثحلا ةالصلاو

 ةّمئآلاو « نلعلاو ٌرسلا يف هبحصو هلآو «ندبلاو حورلا يّبرم دمحم

 تاقثلا « نطب ام يرهظمو يفخ ام يفشاك «نمزلا حيباصم نيدهتجملا

 ميظع اياوكهب انيك 9 ننسلا تارف نم ثارفلا ةاقسلا ٠ ٌقاقيلا/ةاذه ةارسلا

 ! ةثملا

 هدبع ١ دلل كال و. هللا يدا "يو لزردالا| هلإ الاانأ لطنأو

 . نمو 27 هّبر هيلع هللا ىلص هلوسرو

 ةليمج ةدئافلا ةليلج ءروتسلل ةفشاك روطس ةّدع هذهف ؛ دعب اَمأ

 ريقفلا ىلع درو لاؤس نع باوجلل ةنابإو باوصلل ًاراهظإ «ةدئاعلا
 يتاكربلا يرداقلا يفنحلا يِنُِّسلا يدّمحملا اضر دمحأ ىفطصملا دبع

 لضف يولوملا نم . .هلمع حلصأو هلمأ ققحو «هل هللا رفغ يوليربلا

 ةيالو نم روفزوريفب عماجلا دجسملا مامإ رورشلا نع ظفح نامحرلا
 باوجلا يف ةكرابم ةلاسر ةباتكب الغتشم مايألا هذه يف ريقفلا ناك «باجنب

 ىلاعت هللا ىلص ) انّيبن نأب نيقيلا يلجت » ب ةاّمسم ةلاغنب نم درو لاؤس نع

 تناك رخأ دالب نم لئاسملا ضعب اهدعبو « « نيلسرملا دّيس ( مّلسو هيلع
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 نم غارفلا لصح اّمل . باجنب نم ةدراولا ةلأسملا ىلع مدقتلا لهأتست

 نع ديكألا يهنلا ١ ريرحتلا اذه تيّمسو « هذه ىلإ ةبونلا تلصو كلذ
 خيرات ىلع مّلَعلا وه مسالا اذهو « ( 105 ) « ديلقتلا يدع ءارو ةالصلا

 فلخ ةالصلا نأ نايب ةلاسرلا هذه يف ةلاصألا يف دصقلاو « هتياهنو هتيادب

 مهدئاقع ضعبل ا"ريرحت اذه نّمضتو ءزوجت ال ( ةيفلسلا ) نيدلقملا ريغ

 هللا نم لوؤسملاو « لامجإلا نم ةياغب رخآ دئاوفو مهدئاكمو مهلاوحأو
 سيل ةلاسرلا عوضوم نأ امبو « ةئسلاو مالسإلا لهأ هب عفني نأو « لوبقلا

 اهِلَف « لداجملا ةاعارم نم فرط ىلع ةلاسرلا ترج .. فلاخملل اًذر

 نم ىلع مكح ةرهظمو « ةلأسملا نع باوجلا ّدح ىلع ةرصتقم ىوتف
 تافّئصم عجاريلف ؛مالكلا نم بولسألا اذه ىلإ قاتشا نم « انقفاوي

 نم ةعومجملا يف ةجردنم ريقفلل رخأ لئاسر ىلإ عجريل وأ « لضافألا
 « ليكولا معنو هللا انبسحو « « ةقراشملا ةقرام ىلع ةقراشلا ةقرابلا »

 نيمآ . ليجبتلا فولأب هبحصو هلآو «ليمجلا بيبحلا ىلع ةالصلا لضفأو

 . ليلج ايزيزع اي ؟نيمآ
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 ءاتفتسالا ةرابع لقن

 انالوأ لامكلاو لضفلابو « انالوم ةكربلا بحاص ىلإ : هناحبس همساب

 . نمححرلا جلس ناض يعز تمحلا خيشلا

 اذه نع باوجلاب انومركأ هلل ؛هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 يبن مالغ يولوملا « سانلا دنع نيروكشمو « هللا دنع نيروجأم ءاتفتسالا

 ءاملع ) ونكل ةيولوم ذيملت ريغصلا نيرازجلا دروخ ناباصق دجسم مامإ

 . روبزوريف ةقطنمب نطوتملا ( ونكل

 عقو يتلا « رويط هاش » ةاّمسملا ةلايقكأل اقيدصت هل ظمأ لوأ

 انالومو «يمورلا نيدلا لالج انالومو «يبرعلا نبا ةرضحل ريفكتلا اهيف

 يونكللا دمحم ظفاحلا اهعبط يتلاو « ةمحرلا مهيلع يماجلا نمحرلا دبع

 هركذ اذه نم ءيشو سانلا نم ريثك كلذل دهاشملاو « روبزوريف ةعبطمب

 ثاحبأ حيرصت ةلاسر نم ةيشاحلاو «نتملا يف 5١ ةحفصب جردنم

 . توكديرف

 ءاملعلا نم توك ديرف ( ةرامإ ) ةسائر يف ةرظانملا تعقو امل مث

 يف عجرو مبوب 1 1011 1 را رهيناك نيدلقملا

 راهتشالا كلذب دهشي امك ؛ةسائرلا نم ةصخرلاب اذذإ لمح دقو مهترمز
 جردنم همسا اضيأو ١ توكديرف ةسائرب م1847 رياربف ١١ خيراتب عوبطملا

 هتاعقاوو هلئاسم مث « نيدلقملا ريغ ةرمز يف ةلاسرلا نم ١١ ةحفص يف

 !! ديلقتلا ةذبانم ىلع ةحيرص ةئأ ان ضيأ

 امل ناخ نيدلا مامإ تنب ةمطاف ةاّمسملا ةأرملا نأ كلذب جذامنلا دحأو
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 نينثا دعب هيلإ راشملا يولوملا اهجّوز قالطلاب باتكلا بتكو اهجوز اهقلط
 عضومب فظوم لجر ؟( نيموباي ) نم ةّدعلا نمز يف ًاموي نيرشعو
 مامإ نيدلا لامج يولوملا كلذل ليلدلا ىلع فقوأو « يترك لآل توكسم

 نأ يدمرتلا تيد نم ثيث هلي ( ريبكلا نيراراجلا ) نالك ناوجوب لجسم
 !!ةدحاو ةضيح علخلا ةدع

 « ريدقلا حتف ١ لثم ةينيدلا بتكلا يف حّرص دق هنأب اذه نع بيجأو

  هريغو « يراخبلا حيحص » يف ثيدحلا ليلدب قالط علخلا نأ هريغو
 باب يف لّصف امك . فلخلاو فلسلا ةّمئآلا روهمج بهذم وه اذهو

 لكلا ةّدع ناعللاو علخلاو قالطلا َّل ركذ اضيأ ةّدعلا باب يفو « علخلا

 . 4 اناسلارم ةيدرألا ىلإ ىضلاوورم امجرتم ) :ةكها' ىيضيح ثالث

 ةيكلاملاو ةيفنحلا :عيمجلا دنع عونمم ةّدعلا يف روكذملا حاكتلاف

 لصوُيو جهنملا اذه جهتني لجر نم نيدلقملا ريغ نم ناك نم . ةيعفاشلاو
 . اورجؤت اونّيب ؟ال مأ هفلخ ةالصلا زوجت له « مارحلا ليلحت ىلإ ةبونلا

 رازاب ردص عماجلا دجسملا مامإ نمحرلا لضف دمحم ريقفلا هرّرح

 . ه0١١١ لاوش ٠١ باجنب روب زوريف

 و
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 : باوصلاو ّقحلا ةياده ّمهللا

 مهبسحو « ورْمَعو ديز تاذب هل ىلاعت هللا رفغ ريقفلل مه ال : باوجلا

 . قحلا حوضو دعب نم ىّنأتي ام
 تارضح نأش يف اهب نوهّوفتي يتلا ةنوعلملا ةملكلا هذه ىلع باوجلا

 ةأرجلا مهراعش نيذلا ءالؤه « ةمايقلا موي مهرارسأ تسّدق ءايلوألا

 ءاملعلاو ةّمئآلا ةّماع اوذختي نأ مهجهنم مهكلسم نيذلا ةراسجلا مهراثدو

 كرادملا ىلإ اوغلبي مل اذإ مهيلإ ىكتشُياذام « هللاب !ذايع نيكرشملا رابكلا
 عابس 2ع

 نأ قحتست اهسفدلا# "سيلا" . كلذ نيلع  ءاقاؤملل "ىاكشلا نم ةقيقدلا

 : يراخبلا ثيدحب ىفكف فاصنإلا قزر نإو « لقتسم فيلأتب درفت

 و ا ار

 هلوق ىلإ 7: يشْمَي مل ُهَلْجِرَو ءاّهي شطب هيجل ُهَدَيَو

 رق م ب مالا مع تيا ( ىلاعت

 كيل" "ذو تزملا رك! نمؤملا

 َمَدآ َنْبَأ اي « يِنْدْعَت ْمَلَف ُتضِرَم ؛ َمَدآ َنْبآ اَي» : ملسم ثيدحو
 . ؛ ينتشكو لنا ظمخاتا يدرون" ابوق قدام هله كا تعط نأ

 . هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع ؛ امهاجرخأ

 . « َتينِإ نوزمأ بورق 1 ل ديول ثيدحو
 نعو « سنأ نع هانعمب ٌيراخبلاو « ةباحصلا نم لجر نع ؛ دمحأ هجرخأ
 . مهنع ىلاعت هللا يضر ناملس نع ؛ « ريبكلا ١ يف ٌيناربطلاو « ةريره يبأ

 : ٌئيمليدلا هدرا لد 6 ملا َدْبَع ”للأ 2 اَذَِو 1 + فيدحعو

 هللا يضر سنأ نع ؛ « خيراتلا ١ يف راَّجنلا نباو «٠ يريشقلا ٌلجألا مامإلاو

 . هنع ىلاعت
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 دنسم ١ يف هجرخأ « هلل ٍلْهَأ ىَلَع ٌماَرَح دحالاو ا هلا 4 ةيدحو

 . امهنع ىلاعت هللا يضر ساّبع نبا نع ؛ « سودرفلا

 ْرْهَط اَهْنِم ٍفْرَح ّلُكِل « ٍفِوْخَأ ِةَعْبَس ىَلَع ْنآْرُقَل ل ِرْنَأ ٠ : ثيدحو
 ربكأ نش قرا ربظلا ميرا 1و هن كو اع بوك رو 115
 . هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع ؛ هميجاعم

 :دمحأ هجرخأ ؛ يِمْلِعَو سلوتا777782 ربو راع هلوق : ثيدحو

 يف ٌيقهيبلاو « ؟ كار رئعكللا ) يف مكاحلاو ٠ ( ريبكلا ١ يف ٌييناربطلاو

 . .هنع ىلاعتلا نسال ربا د ١ سل ايزل بعش ١

 ةَئاَدِه الب ُهاَدَعَو « ٍملَهَت الب "لآ ُهَمَلَع انآ يِف دهر ْنَم ١ : ثيدحو

 ةيلح ١ يف ميعن وبأ هجرخأ . 422301 هنع نشكركم لعبا هلَعَجَر

 . ههجو ىلاعت هللا مّرك يلع نينمؤملا ريمأ ءايلوألا دّيس نع « ءايلوألا

 . ةَكئالَمْلا هب يهاب هلأ َنِإَ « ذاَعُم ل ْوَق َكْنَع ْعَد ١1١ فيدحو

 نمؤن ىتح لاعت ) هنع ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم هل لاق لجرل هلاق

 اقوا لاقو « مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ّيِنلا ىلإ لجرلا هاكشف ( ةعاس
 . كلذ ملوي است للا كاتو "لرش ابل اك اقفاوا ؟عيفم ومب نحن
 . هنع ىلاعت هللا يضر ذاعم نع ؛ '!"ٌيذمرتلا يلع نب دمحم يدّيس هجرخأ

 لجرلا يقل اذإ هنع ىلاعت هللا يضر ةحاور نب هللا دبع ناك : ثيدحو

 انّيرب نمؤن لاعت ) لوقي مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص َيَنلا باحصأ نم
 هللا ىلص ّنيبَّنلا ىلإ ءاجف « لجرلا بضغف لجرل موي تاذ لاقف « ( ةعاس

 نع بغري ةحاور نبا ىلإ ىرت الأ ؛ هللا لوسر اي : لاقف ملسو هيلع ىلاعت

 )١( نئسلا بحاصاال «يذمرتلا ميكحلا : ينعي .
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 : : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلِص ٌيبَّنلا لاقف ؟!!ةعاس ناميإ ىلإ كناميإ
 مهيلع َةَكِئالَمْل اهب ْئَهاَي يتلأ َسِلاَجَمْلا تحي هل َةَحاَوَر َنْبأ "هلأ ُمَحْوَي ١

 ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ نع ؛ ةسح لئس دمحأ هاوو (« مالسلا

 . هلع

 يلح هللا لوسر نع كلظفح : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ ثيدحو

 هتثثب ولف رخآلا اًمأو « هتثثبف امهُدحأ اًمأف ٠ نيئاعو ملسو هيلع ىلاعت هللا
 . ٌيراخبلا هجرخأ . موعلبلا اذه عطق و 5 . و

 . « موي دبأ قوم هلأ دي » ةبآو

 . 4# كر هلأ ب كلو تير ذإ كيتو » ةبآو

 . «تكرإ هَ ُهَبَوَمكهأوُلوماَمَْيأَك# ةبآو

 . «اليقالإ للا نم رست وأ امو قر ِرَمَأ نِم حولا ل #9 ةيآو

 | املواد ساطألا دوت ةممر هب (ةطينباو

 . 4 ارح هي طخ لام لع ٌريَسَص َقَصَو () اررَص عم َميِطسسَص نأ كن َلاَف 8# ةبآو
 ل ير وع و تأ ند لاَ

 َدَقَل اَهَلْهَأ هن هم 17 دك 11

 0 امص نهم عييتنت ككل نأ لأ 110 ار , ربا د
 ا 10 0

 2 لج رتب انة كل ب 0 0

 .  اًرْهَص َىِعَم َميِطَنْسَص نأ َكّنإ كَل لأ ْرْلَأ َلاَو 2# ) اًركُك انيس

 . 4 ارَصِوِيََع عََِصَرَلاَم لوك د لا 8 ةيآو
 . #اريَص دَنكَع عِطََشَرَل ام ُليِوَت َكِلَد ىِرمأ نع ُمُدلََهاَمَو © ةيآو

 قطتي امو نطابلا ملع ىلع اءملع لقاعلل ثيداحأو تايآ نم كلذ ريغو

 اندر

 ا م71



 مل نمو « لاعفأ قئاقدو « لاوقأو قئاقحو « لاجمو قياضمو لاجر نم هب
 !!رون نم هل امف ا رون هل هللا لعجي

 الو + هيف ةحاسلل جيحلاصب مالوم امو + قيفعلا ردسبلا اذنيل لحئاسال
 اذه نع رظنلا ضغب ريقفلا هّجوتي كلذل « ىنعملا اذهب لئاسلل ضرغ لصأ

 : :ىتعي هلع لوؤسملا وهو. مارملا سفن ىلإ كاذو

 رمألا اذه حيقنتو ؟ةالصلا يف نيدّلقملا ريغب ءادتقالا مكح وه ام
 ىلإ ملقلا نانع فرصني كلذل « مهل تاعدبلا ضعب فشك ىلع فقوتي

 . بابلا يف ةيلامجإ ةمدقم ةباتك دعب باوجلا بناج

 نوكي نأ رجيرأ كل بابلا اذه ىفاشاريرحت ةذع ؟ةلتتلا# دح دقو

 ايفاص « اًنيقاحم كلن هلاك ايفا فاكو اًيفاك ردي ايلسنلا اذه

 ىلوملا معن ِهْل « قيقحتلا ىرذ ىلإ لوصولا هبو قيفوتلا هللابو . انعصانو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . نيعملا معنو
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 نيدلقملا ريغ ةعدب ىلع مالكلا يف ةمدقم

 ديفا ةرفاحملا ةيدلقملا ريش رتشدمب ةق رقلا هدم 1 ةيسامبلا رتدسااب
 نوذخّتي « مالسإلا لهأ ٌماوع نيكاسملا ىلع قيرطلا عاطق نيدلا ةّمئأ
 : ًاليغرو ١ رابخأ .ئديلا ةّمكا_نوهدسب بق رطلا عطاقت عبرألا بهاذملا

 يماع ّلك نأ نومعزيو « نيكرشم ةرفك نيقداصلا نيملسملا نولعجيو

 « ةمئألا لاوقأ دقني نأ عيطتسيو . ثيدحلاو نآرقلا مهفب ٌلقتسي لهاج

 . ىدهلا قير يزيخلاس «٠ هللا لالج ام نومرعاتللو هللا هرخ ام نولحُي

 ةياغلل يلج كلذ لك لك مهتلاطبو مهعادتباو مهبدأ ةءاسإو مهتلالضو مهتياوغ

 نم رجفأو عنشأو ٌرضأو ٌوشأ ةفلاتلا ةفتاطلا هذه لب . روهظلا يف ةياهنو

 !رصب يذ ىلع ىفخي ال امك ؛ ةعدتبم قرف نم ريثك

 « ةّنسلا حرش » يف الوصومو « (ةيلعت « يراخبلا حيحص » يف دَرَو

 : يربطلا مامإلل « راثألا بيذهت »و . يوغبلا مامإلل

 تايآ ىلإ اوقلطنا مهنإ : لاقو « هللا قلخ َرارش مهاري رمع نبا ناك

 ٌمُهَراَبْحَأ اوُدََخَأ » ةميركلا ةيألا « ءالؤهل هنيعب نأشلا وه اذه
 : تكا أ مُهَكهَرَو

 ثيح رفاغلا ةمحر رهاطلا ةمالعلا ىلع . اهل ًاقادصم مهتّمئأو ةئسلا لهأ

 هللا يضر رمع نبا اندّيس لوق لقن امدعب « راونلا راحب عمجم » يف لوقي
 هللا تايآ لعجي نم مهنم ٌرشأو : هيلع هللا بات بنذملا لاق : امهنع ىلاعت
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 َضرألا هللا رّهط ةموحرملا ةموصعملا ةّمألا ءاملع ىلع دوهيلا رارش يف

 . مهسجر نع

 حيحص ١ يف « دجن نم َّحلا ريغل ةلحتنملا ةقرفلا هذه ىلصأ ٌجرخ

 نكد : لاق امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع ؛ عنان نع 3 قراخلا

 « انماَش يفان]ك راب ؛ مُهّللآ ١ : لاقف ؛ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يلا

 لاق !اتدجت قو + هللا لوس روي ماا نوف انت فان ك راب ؛ ملل

 كوس ايف لاق ح1 ويقين راسل كوت يفانلكأ 1 ؛ َدُمّللا »
 اَهِبَو ءْيَفْلو ل ِرالَّزلآ كنه » : ةثلاثلا يف لاق هنظأف !اندجن يفو ؛ هللا
 . « ناي لآ ُنْرَق ْملْطي

 مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص قداصلا ربخملا نم قدصلا ربخلا اذهل آقفو
 لأي ملو « نييطلا نيمرحلا ىلع هعابتأو ييدجنلا باهولا دبع نبا جون
 أ أوملَظ َننلا ككعيسو # # مهلاوقأو مهلاعفأ عينشب ةلزلزلاو ةنتفلا نم ةقيقد

 . 4و لَعُم
 مه ايندلا يف ةمذرشلا كلت نأ :ةفئازلا مهدئاقع لّصحم ناكو

 ىلع ءادب ضرك 1891 هللا داعم اوينمازتكلا كانا اة مالاملا_نودحوملا

 َراد مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىفطصملا ميرحو هللا مرح اوذخت“| اذه

 ةرفك هلوسرو هللا نارك : ك4[ #1 ياام ابع !!برحلا

 ىربكلا ةنطيشلا ملعب اوقفت و !!( بارتلا نيحّجبتملا هاوفأ يف ) نيكرشم
 هذه نم [ئيش ركذ « داهجلا مساب اوجرخ دقو . ىمظعلا ةنتفلا ءاول ىلع

 دمحم نيدلا نيمأ انالوم نيققحملا ةمتاخ ةماّهفلا ةمالعلا ةلئاهلا ةعقاولا

 ( راتحملا در » ىف لوقي ثيح « ىماسلا هّدس سدق ٌئيماشلا نيدباع نبا

 دع ةاغنلا تاب + داهجتلا نات ةلاغلا نلجنلا ١ نافخملا ولا 7 ةيقاح
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 نم اوجرخ نيذلا باهولا دبع عابتأ يف اننامز يف عقو امك : جراوخلل هنايب

 مهنكل « ةلبانحلا بهذم نولحتني وناكو « نيمرحلا ىلع اوبلغتو « دجن
 ء نوكرشم مهداقتعا فلاخ نم نأو «. نوملسملا مه مهنأ اودقتعا

 مهتكوش هللا رسك ىّتح !!مهءاملع لتقو « ةّنسلا لهأ لتق كلذب اوحابتساو

 نيتئمو نيثالثو ثالث ماع نيملسملا ركاسع مهب رفظو « مهدالب بّرخو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . فلأو

 نم تعفُدو ّمُث نم تدرّط امدعب ىّرحتت ةعينشلا ةئتفلا هذه تناك امئيب
 انضرأ دجن لالت# راس ميقا" ٠ امم ايضقاؤتيم كلملاقلوسرو هللا دالب

 ةنتفلا ينابو « تءاج امك اهمادقأ تخّسرف « دنهلا نتفلا راد نم ةوخر

 يناثلا مّلعملا ناكو « ( ناميإلا ةيوقت بحاص يولهدلا ليعامسإ ينعي )
  كرشلاو رفكلاب ( يمرلا ) ةغيصلا سفن ذخت"١ بذهملا ريغ بهذملا اذهل

 تقّفت ةفئاطلا هذهو « نيدودعملا ءالؤه ىوس نوكرشم نيملسملا ّلكف

 . اعيش أوثاكَو ميِد َنَِل# ىلاعت هلوقل ةيدصت اهسفنب

 ىرخألاو « رهاظلاب ةيعرفلا لئاسملا يف ةّمئألا ديلقت معزت ةقرف تلظ
 رجش اذه كنع عد !!لضفأ ىوهلا يف مّدقتلا نأ ةمعاز اذه نم تأزبت
  كرشلاب ءالؤه نومري كئلوأ حارو كئلوأ نوللضي ءالؤه قلطنا « مهنيب
 لأي ملو « ّقحلا لهأ ةاداعمو ةّنسلا لهأ ةفلاخم يف ةدحاو ةّمأ اولظ نكلو

 مامإ مامإلا مالك ّنكلو « نيملسملا ريفكت يف مهدهج عابتألا ءالؤه

 نم ةديدش اذك ةوشن ةنتفلل يناثلا ينابلا ءالؤه مامإ تلع دق « مالكلا

 ٌلِيَللا ُبَهْذَيَال ١ : « ملسم حيحص ١ نم ثيدحلا لمحف « رفكلاو كرشلا
 1 227 نس ا ن7 59 مس قارب 5 5 م 9 0 8-01 2 هو ص ص مر

 يف ّوتف ةّبّيط احيرهللا ث َعْبَي ( هلوق ىلإ ) ىزعلاو تاللآ َدَّبْعي ىتح َراَهْنلََو
 نيم + أ نيف وح م7 0 5 2 1 رن

 هيف ريح ال ْنَم ئقبيف « ِناَمْيِإ نم ٍلَدوَح نم ِةَّبَحَل اقثم هبلق ىف ناك ْنَم لك
 يع #4 هَ 2 رع 7 # 6 ني و
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 ( ْمِهِئاَبآ ِن ٍناَيْدَأ ىلإ َنوُعِجْرَيَ

 رار ل ل ب

 ا ار لا

 ديني يح ةاكتلاو وللا كيكو 1131 ملسوب هيلع يلاعت هلا ينص للا
 دم ال ا ام كِل ني نوي دإ ( لاق نأ ىلإ ) ىو كل

 ءِقاَمْيِإ ْنِم ٍلدوَح ْنِم ِةّبَحَل اَقْنمِهبْلَف يف َناَك ْنَم لك ْيَفَوَ « َةَبيَطاَح نرش
 اال | ناك وربف ريع هل نم ني

 لاق ام قفو ىلع رمألا ناكف : ثيدحلا اذه لقن امدعب ًاحيرص بتك

 . نوعجار هيلإ اَنإو هلل انِإ !!مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ُنيَّنلا

 ثيدحلا يف هب ربخأ يذلا وه نامزلا اذه ناك نئل لقاعلا اذه رظني ملو

 وجنت ىنأ اذه اي « رثأ الو نيع ملسملل ضرأآلا هجو ىلع نوكي ال نأ بجو

 اضيأ متنأ « ضرألا ميدأ نع لزعم يف نكست مكتفئاطأ ؟كعابتأو تنأ

 مهبولق يف سيل نيذلا قلخلا ٌرشو !؟كئلوأ سانلا رارش يف متنك مكعمجأب

 ةدابعب اولككتنا] لير انكللا هللا 23د لا ار داغر نجلا أ مهكر ذا لاقغم

 َءْي لأ َكّيُح » ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يَا لوق قدص « مانصألا

 ىلع ّرقأ ىّنح « هّمصأو لقاعلا اذه ىمعأ كرشلا بح . (ُهِصْيَو يِمْعُي

 ولو « ةليحب نيكرشم نيملسملا عيمج لعجي نأ هّمه امنإ « رفكلاب هسفن
 سفن نم ناك هنأ ةيهادلا رّوهتملا اذه ٌركمو « هريغ ةريطل هسفن هجو ىوتسا
 ًالصّتم « سانلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقت ال ١ باب سفن يف « ةاكشملا »
 ١ ملسم حيحص » سفن نم لصفم ثيدح لصف الب . . اذه ملسم ثيدحب

 ثيدحلا اذه ىنعم هب حضتي امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نب هللا دبع نع

 اذه ءيجي ىتم احيرص هيف نّيْبو « ( يولهدلا ليعامسإ هركذ يذلا )
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 اذه وهو « مانصألا ةدابع ةيادب ًأشنم وه امو ءيجي فيكو « نيحلا

 لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو : أ رصتخم ثيدحلا

 كفا يفا يبل دانا بلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 َعْبَس ٍساَّنلآ يفت كْدَي مث كليف مَيْرَم نب ىَسْنِع هل ثَعْنَيَف « َنيِعَبْ
 ريس يو ل وص تس رف

 ل! أ رخ نيو ولج ب دحا سنألا هنو ىلع
ًّ 

 ىَتَح ِهْيِلَع ُهئد َدل . ٍلَبَج ديك يف[ د ْمُكَدِحاَو َّنَأ ؤل ىَّنَح 2 ه- 3

 ل عابتل مالخأو ريطلا وطي يف سأل ١ لاق , 2 هضِقَت

 هلآز لأ وُ ناَطِيم لآ 00 2 ركم َنوُركْن الو ةوُوْعَم َنوُفِرْعَي
 يف خدني مولا ةدابعب مهر ياتزمأت اه نايم ا نورت دك

 . ( ملسمم ذر ) . ( اصخلم ) . ''" رْوَّصلأ

 هحضفي ناك ثيح بناج ىف ثيدحلا اذه كرت لاتحملا ٌركاملا

 دعب ءيمتسانعأ كك طذلا نال /نأةنب نطير ةقبلكلاب هركلإ نظطفشكيو
 كلذل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ةافو دعبو « لاّجدلا كالهو جورخ

 ضرألا ِهْجَو ْىَلَع ىَقْبَي ال لأ ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ُنيََنلا لاق تقولا
 يضر سنأ نع ؛ يذمرتلاو ملسمو دمحأ دنع ثيدح يف ءاج امك ؛ ٌمِلْسُت

 ةَعاّسلآ ُمْوَقَت ال ١ :لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص َنِبَّلا َّنأ هنع ىلاعت هللا

 نول هلل ووو د يملا | ىف لاقي ال تح
 « هسفن بابلا اذه لّوأ ملسم نع ًآلقن ًاضيأ أ اذه اش هللا

 هل يتأت ىنأ ةيلاتتم ثيداحأب ءاج ول هداؤفب كرشلل يّدفملا ةيهادلا رّوزملا

 حيرصتلا رخشيدح يفو « ىهتنا ؟اًماع وأ ار هش مأ ءاموي نيعبرأ لاقأ يردأ ال :يوارلا لاق 220

 .ةداتعملا ماّيألاك ماّيألا رئاسو «عوبسأب ثلاثلاو ءرهشب يناثلاو «ةنسب لّوألا ميلا ءاموي نيعبرأب

 (هنم ١7 . ليوط ثيدح يف . . هنع ىلاعت هللا يضر ناعمس نب ساّونلا نع ملسم هاور
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 ةرذاكلا ةرغدلا ديل اغيشم دجو فكو + نيكرشم# ردك نيفلسحلا لختي نأ

 ةيلاع ىلا هللا ىلض ىلا لاك ام قو: لع رمألا ناكو ا + همز قع لاق ةإ
 ْ ه1 لعن

 يف اذك ؛ (يونعم ا فيرحت نوبكتري نيذلا نوراّيعلا ؛ نوملسملا رظنيل

 ءلّوقتلا يف مهل ينطابلا ملعملا نوقوفيو ةلوادتم ةحيرص ثيداحأ

 هللا ىلص ىفطصملل ًادارم كلذ نولعجيو « ىوهلاب ةبذاك يناعم نوقلتخيو

 ثيداحأ يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يلا لاق دقو « ملسو هيلع ىلاعت

 : « ٍراّئلأ َنِم ُهَدَعَفَمأَوَب لف 114 يلع فلتك ْنَم 8 رتاوتم

 . ٌفورعم ثيدحلاب لمعلا يف مهبرشمو «مولعم مهّبهذم ءالؤه لاثمأ

 لئاسملا عورف يف مهب كئظ امف لوصألا يف مهلاح اذه ناك اذإ

 ريخب لمعن امن مهاوعد مث « ثيداحلا يف نودسفُي ام ٌرهاظف !!ةيهقفلا

 يأ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىَلص هي ةّيربلا ريخ ٍلوقو ؟نآرقلا يأ ؛ةّيربلا

 !! ثيدحلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص نَا لاق مملاونم نطيل درت هيج سا

 ؛ م الخألا ُءاَهَمْس اي ُمْوَق ٍناَمّزل ٍرَخآ يف يني : : قدص مّلسو

 نم مْهّسلأ نو امك السلا َنِم َنوُفْوْمَي « (ةربلا رخت ) ِلَْق نم َنوُوُقي
 ؛ امهريغو ملسمو را هجرخأ ( مهرجان مُجْناَمَيإ زواجي ال « ةَيمَولَأ

 لئاضف ) يف يراخبلل ظفللاو ههجو ىلاعت هللا مّرك ّيلع نينمؤملا ريمأ نع
 « حيحصلا عماجلا ١ نم ( نآرقلا

 نيمدقألا جراوخلا كئلوأ نم ةقداصلا ةّيقبلا ةقيقحلا يف ءالؤه
 . وه وه جهنملاو 2 يه يه يواعدلاو 2. يه يه لئاسملا 2. مهراكذتو

 نإ ىَّنح خّسرتلا نومهويو «مهرهاوظ نونّيزي اوناك مهْنأ جراوخلا بأد
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 لمعلا ىوعد مث « ةياغلل عرشلاب نيدّيقتم مهنوبسحي نيملسملا ٌماوع
 كلسملا كلسملاو « ءارضخو ةديصم ّبجعأ تناك ءىش ّلك ىف نآرقلاب

 مهف !ءالؤه نأش نأشلا سفن « نوكرشم سانلا رئاسو نوملسملا مه مهنأ

 نيد ال مهاوس ْنَّمو نويدّمحم ءالؤه « نوكرشم لكلاو مهسفنأ نوّدحوملا

 معزب اذكو اذك ٌلكلاو ثيدحلاو نآرقلاب نولماع مهسفنأ ءالؤه .مهل

 ديقتلا يه جراوخلا نع نولزنَي ةجرد ّيأب مهنم نيبلكملا رثكأ مث « ثيبخ

 « ةعدخ يف اوداصُي ال ىّبح ةحّقم ناذا ب ةّئسلا لهأ عمتسيل « عرشلا رهاظب

 هراططلا ركب 1

 ني رف ل راج الهلا طرأ فتم 0 ٠١

 يبأ نع ؛ ملسمو ٌٌيراخبلا هاور مول عننا نم مهلا امسك نيتك

 كانهف « بناج يف اهَعَد ةيبهذملا رومألا يف جراوخلل مهتاراجم ّمث

 يضر يزدخلا ديعس بآل ثيدح يف . ةّيلكلاب كلذ نم جرخي'اميف هباشت

 0 ١ َقيِلّلآ ْمُهاَمْيِس ١ : لاق ؟مهاميس ام ليق : اذه هنع ىلاعت هللا
 . دحاو ثيدح الإ «حيحصلا عماجلا» يف هذعب كيل يراخبلا هاور

 مهفصو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يللا نأ ثيداحألا ضعب يف ءاجو

 هللا تاولص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع درو امك وأ . ( رثألا يِرمَشُم ١

 . نوكي امو ناك ام ملاع : ّييَّنلا ىلع ددع ريغ نم ىلاعت

 وأ ؛موقلا عيمج - يف دجوي ام موقلا ةمالع ْنأ رهاظ «مهسوؤر نيقلحم نونوكي مهرثكأ : ينعي ىنعي )01(

 .(هنم )١7 . مهرثكأ
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 كرشلاو رفكلا ىوعد اوتبثي نأ كئلوأ لابب حنسي ملف « ةراسجلاو ٌولغلا يف

 قحلا نم ماقتنالا نسح نكلو . لاتحملا اذه هب لدتسا يذلا ثيدحلا اذهب

 دقف هيخأل ارئب رفح نّم « رئبلا رفاح نود رئبلا « ةربعلاب ردجأ جو زاع
 « نيكرشم نيرفاك نيملسملا لعجيل ثيدحلا نم دنسلاب ءاج « هيف عقو
 وه تقولا كلذ ناك اذإ هنآل + كرشلاو رفكلاب هسفن ىلع دقأ هللا دمحيو

 نم دحاو ٌلدتسملا اذه ْنِإف « ملسم ضرألا هجو ىلع هيف سيل يذلا
 ءرملا « ءرملل ةّيلب ءرملا رارقإ « هسفن ىلع لجرلا ىضق « ةرفكلا كتئلوأ

 هل جالع ال يذلا هسفن عينصب يلتبا نيكسملا شوهدملا « هرارقإب ذخاؤم

 ّيبنلا نم ةقداصلا ىرشبلا مهلو «هللا نم نامألا مهلف . .نوملسملا اَمأ

 نلو كرشت نل ةموحرملا ةّمألا اذه نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص قداصلا
 يف هجام نباو « «دنسملا ١ يف دمحأ ةّمتألا ىور « هللا ريغ دبعت

 بعش ١ يف ٌيقهيبلاو .«كردتسملا» يف مكاحلاو .«ننسلا »

 ّيِبْنلا لوقي « هنع ىلاعت هللا يضر سوأ نب داّدش اندّيس نع ؛ « ناميإلا

 لَو اسمن را فيدل مكرمو : هتَمأ نع مّلسو هيلع ىلاعت ا ىلص
 , ؟ ْمِهِلاَمْعأب نوري نكلَو !!1ولواَوَجَحا لَو ام

 ضبفت حير قسرا ضحملا كرشلا نمز ءاجو ةعاسلا تبرتقا اذإ كلذل
 "ل ا جلا# ٠ نيملسملا

 ء دمحأ ىور . ناطيشلا ةدابعب اولتبُي نل مهنأب ةّصاخ تبرعلا رشب مث

 بنل لاق امهنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ؟ ّيذمرتلاو « ملسمو

 ىف ىلصقلا نيني نأ قع ب دق َناَطِيحلآ نإ ١ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . ؛ ْمُهَدَي ٍشيِرْحَّتلا يف ْنَكلَو ١ بَرَعْلآ ةََِِج
 لاق ؛ هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع ؛ ىلعي وبأ ىورو
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 منضألا دبع نأ سي ب ْنَق اطيل نإ: : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يلا

 . و« تاي َحُمْلِب ! كِل ٍنْوُدذِب كب 6-20 0 « بَرَعْل ٍضْرَأ 5

 . نيجي سم ىلاريطلاو ٠ دمها دفع نع ءاضاو,+ فيدحلا

 نعو « ًاريكذت هنع ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم نع ؛ ٌيقهيبلا ىورو

 ىلص نيلسرملا ديس لاق « ًاريرقت هنع ىلاعت هللا يضر منغ نب نمحرلا دبع
 يف َدَبْخُي نأ َسْيي ده َناَطيسلآ نإ” : عادولا دنع مّلسو هيلع ىلاعت هللا

 ّيضَر ْدَقَف ْمُكِلاَمْعَأ ْنِم َنوُوَكْحَت اَميف ٌعاَطُي ْنِكلَو « هذه مُكتَرْيَِج
 لدي

 هللا يضر ءادردلا يبأو ؛ تماصلا نب ةدابع نع ؛ دمحأ مامإلا ىورو

 نإ ١ : مرق, لكك ىلاعت هللا ىلصهيتالكلا دبس لاق يس كينع ىلاعت

 . « برع ةَريِزَج يف َدَبْعُي ْنَأ سني < تيتا طيش لأ

 11 ىلا د - اونا نم ثم للعلن

 رمألا ناك اورظنا : ثيداحألا هذه عمس دقو . .ملسملا لقيل ؛ لجأ

 رفكلا جرخ ذنم ! ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص َيبنلا لاق ام قفو ىلع

 هجتي نأ منيل ااا كل ةنلذ لنا رشا يبقا أل وات وهجوم كرشلاو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . بناجلا اذه ىلإ

 : ينعي زاجحلا نم ةكرابملا ةطخلل مظعأو ّلجأ ةراشب تءاج مث

 : هديطلا نيمرحلا

 لاق صو ا دلل يضر تارت ا يدبر ناو

 رأت اَمَك زاجحلا 9 رآَبَ َنْيَدلَأ َنِإ» : ملسو هيلع نلاعتللا ىلض يملا

 . ِلَبجْلآ َنِم ةّيوزأل ل ةحَم ِزاَجحْلا نم ُنْدلآ َنافْعيَلَو « اَهِرْجُح ىَإ ُةبَحْل

 نيدلل أجلملاو ٌصاوخلا ّصخأ اهنإف !ةنيمألا ةنيدملاب كلاب ام ّمث
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 هلرابوت دك اهلج نم لع ىلاعتاللا ىلع © نضادملاو وفلتر ةلوأ مقملا
 زر أبل نامِيإلا ّنِإ» + ةضاخ اهيف.ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق + مّلَسَو
 يئاسنلاو دمحأ ةّمئألا هاور . « اًهِرْحْج لإ َُيَحَل رأت اَمَك ٍةدِدَمْلا ىلإ

 صاقو يبأ نب دعس نع بابلا يفو ةريره يبأ نع ؛ هجام نباو ملسمو
 . مهنع ىلاعت هللا يضر هريغو

 ءالؤه بهذم لاطبإب ةيفاوو ةيفاك اهلاثمأو ثيداحألا هذهف « فصتأ ول
 زاجحلاو ةكمو ةنيدملا لهأف ًاقح مهبهذم ناك ول ذإ «ةيفاش ٌنيهاربو ءاهفسلا

 الإ نيملسم الو « نوكرشم مهلك مالسإلا راد نم دالبلا عيمجو برعلاو

 نم ليلق وأ « فيحلا ريثك نيِمَجلُملا ريغ دنهلا لهأ نم نودودعملا ءالؤه

 ! !نوعجار هيلإ انإو هلل انإ . فيسلا ةّيقب وه نّمم مامزلا نع نوقلطم دجن
 ال ةموحرملا ةّمألا مظعم نأ اهيف ءاج يتلا ةرتاوتملا ثيداحألا كلذكو

 , مهبهذمل ةلطبم ةرتاوتملا تيداحألا كلت ةلالضلا ىلع ادبأ عمتجت

 اهتكوش ىلتجتو اهترهش لامكو اهترثكل انهه اهداريإ نع ديلا ضبقأو
 ءالؤهو مكعب ماس لكرا# لتوافر رخت يلا 3 هللا ا تيت! ةرهاقلا

 ىلاعت هللا نعال ةّمأ نم نييالملاو نييالملا نأ نوملعي مهسفنأ

 اذه نع نوهر#م نات ١”ةيمالسإلا دالبلا عيمج يف ةموحرملا مّلسو هيلع

 نأ فيرطلاو « يدجن وأ ند هرم و يعلو « ديدجلا بهذملا

 ىلاعت هلوق ولتيو 1241. بل 41 م ل نر يبنكملا ضعب
 فطتخا مظعألا داوسلاو ةعامجلا ثيداحأ ءازإب 4« ثيِحْلَ 246 قبجقأ و9

 . ةضفرلا نم ةلطابلا بهاذملا عيمج اوصخل نيذلا ءالؤه ديكلا اذه

 تافيرعت نوبكتريو « ةيناّقحلل ةّجح مهتلقو مهتلذ نومعزي اوناك كئلوأ

 . مهيلعو مهيف ىلاعت هللا كراب قل
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 هاشلا لوقي « ىعّدملا ىلع لطابلاب اهنولمحيو «ةينآرقلا تايآلا يف كلذك
 : « ةيرشع انثالا ةفحت » ىف زيزعلا دبع

 ةيرشع انثالا نأل ٌقح ةيرشع انثالا بهذم نولوقي : رشع ىداحلا ديكلا

 هللا ْنأل « هللا مالكل فيرحت ريرقتلا اذه يفو « * مه اَن ٌلَِ 0 ا
 لَو 9 تيلمألا كي لل » نيميلا باحصأ يف لاق دق ىلاعتو هناحبس

 هللا ّنكلو !!ريثكب ٌلذأو لقأ مهنإف ّقحلاب ّقحأو ىلوأ جراوخلاو بصاونلا

 دكأو « ّقحلا لهأل طّلستلاو ةبلغلاو روهظلاب عضومف عضومب نذؤي ىلاعت

 ةّمالا نم مظعألا داوسلا لبتاب ههييلكاج ين ملسر يلج لع ملا ىلص

 تارمثو#وضنا لا ةدالاح .مريككلل د ذك ةاقشلاسفمن امنأ كا طختملاو

 لب « مالسإلا راد هولعجي ملو رافكلل دلب ىلع اولوتسي مل مهنأ : مهلالض

 ماداس عف و 9 ةرايسلل ةاسالا وباكما لج ا ةرافكلا مما لقا از رهط حان طاث ل انج رفط

 نيب اميف قافنلاو داسفلاو ةنتفلا لهنا ضرأ يف عّيشت جار املك « رفكلا راد

 مورلاو ماشلاو برعلا دالب لاح اهب اونراقو دنهلا ةلاح اورظنا « ًاجوف ًاجوف
 " اضخم ىا

 لّؤلا « فرحب اتذرح ةديدجلا ةفئاطلا هذه ىلع ةقبطنم رومألا هذه لك

 ذنم نيملسملاب مهطخس ّلك اولحأ اذه عم ؟اوجرخ امدعب ءالؤه ثبل مك

 ىلع ةراغلاب الإ اوُمهَي ملو ادبأ نيكرشم نيملسملا اومعز . مهسوؤر اوعفر

 قف [ماَيأ ةعمجلاو شيجلاو !ذمز ةكوشلاب اورفظ دقو « مهلتقو نيملسملا

 نأ ومع 8 لجأ ؟نيكرشملا ىلع اهوثش ةراغ ئأو..« رافكلا نم هوبلتسا دلب
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 لوسر دّمحم هللا الإ هلإ ال ١ لهأ ءامد اوكفسو برحلا راد ىفطصملاو هللا دالب

 نَم ىلع اوضفنا امْنِإ ءالؤهف « هبلق ىف ةنيفدلا تلغتشا ردتقا اذإ ءرملا « « هللا

 , مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىفطصملاو هللا دالب اوبهنو مهب نوظاتغي اوناك

 يف مهَعلاط مالسإلا ناطلس ركاسع ترسأ امل !!ىوثملا نيأ ملاظلا ملعيسو

 دّهعتي نم الو « ةئسلاب ٌمتهي نم اهيف سيل يتلا ةقلطملا دالبلا كلت « لابولا تيب

 امل « مدقلا ةكرب لوزت ىْنَأ ٠ « كبراغ ىلع كلبح » اولاقو مهتلبقتسا ةّلملا

 ال « دحأ ىلع ىفخي ال رهاظف قافنلاو قاقشلا نويع نم نيملسملا نيب اميف

 نم مهنم « اهيف ةبيصملا لك ةبيصملا « ريثك اهيف مهدئامع يتلا دالبلا امّيس
 بألا « داسفلا براقي نم مهنمو «دسف نم مهنمو « ميدقلا نيدلا ىلع لتاقي

 داسفلاو راد لك يف نتفلا « ةّيباهو ةأرملاو ينس جوزلاو « ةيباهو ةّيرذلاو ينس

 يف لكشلا سفنب رهظ يناثلا ينابلا « لئاز ميعنلاو صغنم شيعلا « موي لك يف
 يف مهرباكأ ىلع ىضق يتلا ةنسلا يفو « رفكلا راد مالسإلا دالب معزف « ةيادبلا

 نيثالثو ثالثو نيتئمو فلأ ) ه1177“ : ماعناك هنأ ىلعألاب تعمس دقو دجن

 مامإ بتك ؛ دالبلا هذه ىلع ىوتفلا هذه رطخأ ماعلا كلذ ذنم « ( ةرجهلا نم

 ىهو نمزلا نم ةهربلا هذه ىف اهرثكأ دنهلا : داهجلا بيغرت نمض ىف ةفئاطلا

 . برحلا راد تراص ( ه77١ ) ةنهارلا ةنسلا

 ملو « بلقلا يف ةنماكلا ةرسحلا تيقب « 1 ريثك لهمُي مل نمزلا ّنكلو

 بلق نم ًأطفن قرخ نأ ىلإ ٌرطضاف « رسكلا ربجي نم عابتألا يف نكي
 ؛« بقللا لّوأ كرشلاو رفكلا « بهذملا لصأ نيملسملا ريفكت « قرتحم

 مهءامد « نوئيبرح رافك ةنسلا لهأ نأ حّرص مهنم نيئّرجتملا ضعب

 ىسع امف ةصرف اودجو نإ « ةيناطيش ٍلاوقأ قوف مهل لب « لالح مهلاومأو
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 الو , ديك ْمُهيوُدُص ىفْخُشاَمَو ْمهيوفَأ نم كَصْتْلا تدب دَه ال ٠ مهتوفي نأ

 . رش يذ ّلك ىلع ناعتسملا وه « هللاب الإ ةّوق الو لوح
 كئلوأ عم نودحتمو «مهنديد يف جراوخلا كئلوأل نارقأ مه ّمهملا

 . مهتريس يف ةضفّولا

 عم نزوت نأب ٌردجت روكذملا زيزعلا دبع هاشلا نم ةريخألا ةرقفلاو

 ماشلاو برعلا ةلاح اهب اونراقو «دنهلاو نكدو ناريإ ةلاح اورظنا : يلآللا

 !! ناتسكرتو ناروتو مورلاو

 مدعو ءالؤه لالحنا نم قحلا بهذملا ىلع انهه ررض ّيأ رظنا

 « دجنلا نم فيسلا ةّيقب امأو دالبلا ةّماع يف رثأ مهل سيل كانهو « مهدتفقت

 ال هللا ءاش ام ّيوق ّيأ نيتملا نيدلاو «مهسوؤر اوعفري ىتح مهل ةقاط الف

 . هللاب الإ ةّوق

 مورلاو ماشلاو برعلا ةنزاوم . .هاشلاك نومّلست متنأ له ءالؤه اولئاس

 امأ «رايتخا برشملاب نالعإللو ءراهتشا مكبهذمل انهه ذإ « دنهلا عم
 هلل دمحلاو « ةرضاح ةبيصملاف هركذت نإ ديدجلا بهذملا ماركإ اذهف كانه

 نمزلاو ليوط ثيدحلا .« ليقلا يف يضمت ىدم ّيأ ىلإ . ديجملا ٌيلعلا

 مهيعاسم ىلاعت هلل ٌركش مجعلاو مهنم ٍبرْعلا ةّنسلا لهأ ءاملع « ليلق
 يفو «٠ تاّرمو تادكب ءغيلب ًاًدر ةفلاتلا ةفتاطلا هذه ىلع اوّدر «ةليمجلا

 دئاوفو ةّدجتسم تاملك تءاج هل ىلاعت هللا رفغ ريقفلا ىواتف نم ةّدع

 ردقلا ىلإ هاجتالا انهه دصقلاو « نايبلا ضرعمب ةرم لك يف ةديدج

 اال يقيفوت امو ٠ بيجملا بيرقلاب اديعتسم لوقأو « لئاسلا نم لوؤسملا

 . بينأ هيلإو تلكوت هيلع «هللاب

- 

 ا م71



 باهولا كلملا قيفوتب باوجلا يف عورشلا

 بجي ةعونمم ةهوركم دّلقملا ريغ فلخ ةالصلا ْنأ يف ةهبش ال
 نع مهب ّمتأي نأ ةعدبلا هركيو ةّئسلا ّبحُي دحأل ناك ام . اهنع زارتحالا

 ("”يغبني . .مهعنم ىلع يّنسلا ردقي الو ًامامإ اوناك ام ثيحو « هنم ةريخ

 اذإ ةعمجلا يف ىّتح رخآ عضوم يف ةديقعلا حيحص مامإب ينسلا يدتقي نأ

 . رخآ لحم يف اهكردي نأ نكمأ

 حرش )١ «ريدقلا حتف » يف مامهلا نبا قّقحملا مامإلا لاق

 لوق ىلع رصملا يف اهتماقإ تدّدعت اذإ ةعمجلا يف هركي : (« ةيادهلا

 . لؤحتلا نووي هيب هنأل ٠ هب ىلا نوفر دمحم

 نإو ةالصلا ديعي ؟ىلص امدعب مهلاح نّيبت وأ ؟رذعل مهفلخ ىلص ولو
 نيمأ يديعتر لضافلا ىلوملا هقققتك امك ؟ ةّدَمَِءكت ضم ولو !١ . كقاولا تاف

 . « راتخملا ٌدر ١ يف ىلاعت هللا همحر ّيماشلا نيدباع نبا دمحم نيدلا

 اذن كوفر 4 ا هلا افي(! ه نأ ١ انك اهو

 نأ : حئال انريرقت قباس نمو ؛ هسفنب حضاو اذه : لوألا ليلدلا

 ةمالعلا لضافلاو « ةعدبلا لهأ رارش نم يه لب ةعدتبم ةروكذملا ةفئاطلا

 ىلع ةيشاح يف لقن ىلاعت هللا همحر يواطحطلا يرصملا دمحأ يدّيس

 داوسلاو ملعلاو هقفلا لهأ روهمج نع ّذش نم : «راتخملا ٌردلا»

 اًّمع نورّبعي مهنأب ءاهقفلا ةداع ترج دقو « ماقملا ةنيرقل (بجي) هب دارملا « يغبني ١ : لوقو )١(

 ةلالد ىلع الكت او دارملا حوضوب ًءانغتسا كلذ يف نوحماستيو «( يغبني ) مهلوقب بجي

 . ( هل رفغ يرهزألا ) . قايسلا
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 عابت اب نينمؤملا ٌرشاعم مكيلعف « رانلا يف هلخدي اميف دش دقف . . مظعألا

 ىلاعت هللا ةرصن نإف « ( ةعامجلاو ةئسلا لهأ ) ب ةاّمسملا ةيجانلا ةقرفلا

 هذهو . مهتفلاخم يف هطخسو هنالذخو « مهتقفاوم يف هقيفوتو هظفحو

 نويفنحلا مهو ةعبرأ بهاذم يف مويلا تعمتجا دق ةيجانلا ةفئاطلا

 اجراخ ناك نّمو « ىلاعت هللا مهمحر نويلبنحلاو نوّيعفاشلاو نوّيكلاملاو

 . رانلاو ةعدبلا لهأ نم وهف . . نامزلا اذه يف ةعبرألا هذه نع

 فلس ّدع هنأو « ( نيدباع نبا ) ّيماشلا ةمالعلا نم لوقلا ىضم دقو

 لوصألا يف مهل نودلقملا فلخلا ءالؤهو « جراوخلا يف دجن نم ءالؤه

 اوناك مهنإف ؛ مهدّيقت مدعو مهقالطإب مهئالعإ نم عورفلا يف مهنوقوفيو
 ًاكرش مسالا اذه ىتح نومعزيف ءالؤه اّمأ « ةّيلبنحلا رهاظلاب نولحتني

 فيكو !؟جراوخلا يف نولخدي ال فيك « مهقح يف ةديدش ةميتش هنوّدعيو
 ةقرف ءالؤه لبق تلخ دق ؟!مهفلس نمالاطبإ ديزأو الالض ّدشأ اونوكي ال

 دبع هاشلا مهنأشب رّرح « ( ةيرهاظلا ) ىّمست داهتجالاو سايقلا ركنت

 ةنسلا لهأ نم مهّدع هعابتآو يرهاظلا دواد يولهدلا ثّدحملا زيزعلا

 . خلا . . . ةهافسلاو لهجلا نم ةبترم ٌّيأب ةعامجلاو

 الو كرش كيلقتلا ناك اونوكي مل كلذ عم نيكاسملا كئلوأ نكل

 بحاص هاشلا نم حيرصتب ناك اذإ . . نيكرشم ةّمئألل نيدلقملا نوبسحي

 نكمي فيكف « ةئس لهأ كنئلوأ معزي نأ ةقامحو ةلاهج ٌدشأ ( زيزعلا دبع )
 يل سا ىف 3 ِ 3
 ! ؟"لالض ةعدتبم ةوطخ فلأب ةّيرهاظلا كئلوأ اوقبس نيذلا ءالؤه نوكي ال نأ

 « سمألا نم نيبأو سمشلا نم رهظأ ةعدتبم مهنوك نأ : لوقلا ةلمجو

 ّيواتفو ًاحورشو ًانوتم هقفلا بتك عيمج يف ةعدبلا لهأ نأشب تاحيرصتلاو
 . ةهوركم مهَقلخ ةالصلا َنأب ٌةّيلج
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 بلجت مارحلا براقت اهّنأ ينعي ميرحت ةهارك ةهاركلا هذه نأ قيقحتلاو
 انّبر لوحب قيقحتلا شرع هيلع انتبثأ امك « ةالصلل ةداعإلا بجوتو ) مثولا

 ةدافإ مالكلا نم ؤرط ركذنلو « قيقدتلا لهأ لوبقب قيقحتلا لوقلا اذه

 . قيثوتلا ديزمل
 هتناهإ بجاو عدتبملاو )2 نيدلا نم ةريعش مظعأ ةالصلا : ءاملعلا لاق

 ىور «ةيلكلاب عرشلا دوصقمل بناجم هميظعتو ةمامإلاب هريقوتو 2 [فرش

 هنع ىلاعت هللا يضر رسب نب هللا دبع نع ؛«ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا

 يكملا ةرسيم نب ميهاربإ نع « « ناميإلا بعش ١ يف يقهيبلاو « الوصوم
 .ٍةَعْذِب بحاَص َرَقَو ْنَم ١ : مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ُنيَتلا لاق «ًالسرم
 .( م الّسِإل م ده ىلع ناعأ دقف

 : قيفوتلا هللابول وقأ
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 لوألا ليلدلا

 هللا ىَلص جينا لاق « عابتأ هل نودتقملاو ٌدّيس مامإلا نأ ٌيلج : ًالَوأ

 ةدمحا ةقنالا ةآوو ( هب مَتْوُيِل ُماَمِإل لك عجامنإ » : ملسو هيلع ىلاعت

 نب سنأ نعو « ةقيّدصلا نينمؤملا ّمأ نع ؛ مهريغو « ملسمو « ٌيراخبلاو
 . امهنع ىلاعت هللا يضر كلام

 قساَفْلا حِدُم اَذِإ ».: لتسَو هيلع قلاعتوشا" للص, لاق. ثيدح يفو

 ايندلا يبأ نبا ركب وبأ مامإلا هاور . « ش رَعْلأ َكِلَذِل ٍّيْهَأَو « ٌَولأ بِضَغ
  ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مداخ سنأ نع ؛ « ةبيغلا مذ ١ يف

 . امهنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع ؛ « لماكلا » يف يدع نباو

 موي ىلإ ةمحرلا هيلع نيدلا يكز ٌيرذنملا ميظعلا دبع مامإلا دروأو

 عدتبملاو قسافلا ركذي ال نأ بيهرت ©« بيهرتلاو بيغرتلا ١ باتك يف نيدلا
 وأ قسافل هلوق نم ٌبيهرتلا : لاق ثيح ميظعتلا تاملك نم هريغو دّيسلاب
 . ميظعتلا ىلع ةلادلا تاملكلا نم . .اهوحن وأ ؛( يدّيس اي ) عدتبم

 0. ١ كمّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص نينا لاق « ةديرب ثيدح هيف لقن مث

 رع نكبر هيي 15 0: 155 1 2 ميك دلل اولرثت
 : حيحص دانسإب يئاسنلاو "” 2 اور . َّلَجَو

 زع هّبر بضغأ دقف ( دّيس اي ) قفانملل لجرلا لاق اذإ : مكاحلا ظفلو

 بلا هجرخأ اذكهو : ُثلق . لجو

 ءادنلا ضحمو عدتبملاو قسافلل ٌئيناسللا حدملا ناك اذإ ؛ هللا ناحبس

 كلاب امف ؛ يهلإلا بضغلل ًابجوم « دّيس اي  هلوقب باطخلا ّلحم يف هل

00 

3 
 . « ناميإلا بعش ) ىف
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 يدتقتو «هل بت كسفنب نوكتو !عوط نع ةقيقحلا يف ا دّيسو ًامإ هذاخت اب
 نمحرلا بضغ بجوي ءيش نم ناك امو ؟!بضغلا بجوي ال فيك . .هب
 . كش ريغ نم ميرحتلا ةهارك ةجرد هاندأف

 هللا يضر كلام نب سنأ نع ؛ « ةيلحلا ١ يف ميعن وبأ ىور : [يناث

 ْوَش ٍةَعْدبَل لْمَأ ١ : مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىّلص ٌنيَئلا لاق « هنع ىلاعت
 نلاعت هلا ىلض يلا لاق ..ةييسيس ع دح فو 6 ةقيلتلاو َقّلَحْلا

 هلو ؛ةَقَدَص الزام اص 158 ٍةَعْذِب ٍبحاَصل هلل ل مَقْيآل :  : ملسو هيلع

 امَكم السلا َنِم جْرْخَي الْدَعالَواةْرَصآالَو ًاداَهج لَو دمع الواح

 . « نْيِجَعلأ َنِم ٌةَرْعم لأ جرحت
 يف يعازخلا دحاولا دبع نب دمحم متاح وبأو ٌينطقرادلا مامإلا هاور

 ّيِبْنلا لاق « هنع ىلاعت هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ نع ؛ هل يثيدح ءزج

 ترد هد اد ( : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . ءاوهألا لهأل ديدش مذ يف ركذ ام ىوس ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 عيمج نيب نم ءيش زعأو « ّرسلاو ةاجانملا ماقم يف ةزاتمم ةالصلا نأ ّيلجو

 لثم يف لعجُي نأ ةيناميإ ةفاظن نع ىضرت نأ زوجي له « ةحلاصلا لامعألا

 دقو . . رذع ريغ نم ةداسو ةّمئآ رارشألا ءالؤه لاثمأ ذختي نأ ماقملا اذه

 ةعدبلا لهأ رهظ ول هنأب ميلسلا لقعلا يضقي امنإ « « رانلا بالك » مهل ليق

 ةالصلا نع عنملا درول دج هيلع ىلاعت هللا قللط هنمز يف ءاوهألاو

 . مهب ءادتقالاب سأب ال هْنأو !!طقف ىلوألا فالخ هنأ ال ؛ مهقلخ

 « هنع دعابتلاو روفنلا بجي هللا ضيغبو « هللا ضيغب ٌغدتبملا : انذلا

 دعت الق ُنطِيَشلَا َكَنِسِنُي اًمِإَو 8 ديجملا نآرقلا يف ىلاعت لاق اذهلو

 . 409 َتييلَطلأ ِرَومْلأ َمَم ئَركْزلَأ

 00 وو 2

6 

 ا م71



 . ةلطابلا قرفلا نم َوندلا نم ثيداحلا يف عنملا درو ةّمث نمو

 يضر مظعألا قورافلا رمع اندّيس نع مكاحلاو ؛ دواد وبأو « دمحأ

 ىكْهَأ اوُسِلاَجَتُأ ال » : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ّيَِنلا لاق « هنع ىلاعت هللا
 . ْمُهَوُحِتاَك لَو « ِرْدَقل

 ىلص يذلا لاق « هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نع ؛ ناّبح ن نباو « يليقع
 انا (َياَحْصَأ يِ َْخأَو ينزحخأ هللأ َّنإ ( ل هللا

 , ْمُهوُبِراَشَت الَو « ْمُهَوُسلاَجَت الق ْمُهَتوُصَقْدَيَو يفنوست 00 يِتايَسَو
 . ( مهوحكتد ليلا يم رلكاوتال

 هوركملاو « هتمامإ عرشلا رق : ىلا يلة ولسا هلو يل 2م مق

 انركذو « ماركلا ءاملعلا هيلع ّصن امك ةحابإلا عماجي عورشم غئاس ًاهيزنت

 1/759. اهيزنت هوركللا ذأ ةيلجم لمج انثلا «198 هقيقحت
 لو ما : الق ١ : ثيدحلا اذه سفن يف ناّبح نبال ظفللا لب

 . 27 مِهيَلعاولَصْنالَو مُهَوُب راشت

 ؛ امهنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ؛ هجام نبا ىور : عبار

 وجاف هْؤَي أل ١ : مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يتلا لاق

 . « ُهَطْوَس ْوَأ ؛ُهَفْيَس ُفاَحَي ِناَطْلُسِب
 دوعسم نب هللا دبع نع ؛ «دارفألا»» باتك يف نيهاش نبا ىور لب

 لإ اوُبوفَت » : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ْنيِنلا لاق « هنع ىلاعت هللا يضر
 هللأ اًضر اوُسِلَاَو « ةٌرِهَفَكُم ِهوُجْوب ْمُهْوَملاَو يِصاَعَمْل ٍلْهَأ ٍضْعْبِب هلأ
 . « ْمُهْنِم ٍدْعاَبَتلاِب أ ىلإ اوُبَرقَتَو . ْمهِطْحَسب

 مهف « نيعدتبملا نع كلاؤس امف قاّسفلل ةَّبّسلاب ماكحلا هذه تناك اذإ
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 يف ءالؤه ٌقسفو عورفلا يف كئلوأ قسف . ةّرم َفلأ قاّسفلا نم ٌرش

 ٌدشأب نولتبم ءالؤهو « هنوحبقتسيو مثإلا نوفرتقي كئلوأ . لوصألا

 ةريحلا نين ةومدني كقلوأ < ىديلاو قحلا ةيع ورب كلذ نم مظعأو

 كئلوأ « نوربكتسمو نيح لك يف نوّرصم ءالؤهو « نورفغتسيو نيحلاو

 ءاحلصلا اوّدعو « مهلاعف اوحّبقو مهسفنأ اورقح مهبولق ىلإ اوعجر اذإ

 اوّدع . . ًالغرتو اولغ اودادزا امهم ءالؤهو « ةرضحلا يف نيبوقم ةز'عأ
 ةيادهلاو ّحلا لهأ اوذخت او «اذك ردقب عفرأو ىلعأ ةرورغملا مهسفنأ

 امك قلخلا ٌوش مهنأ مهنأشب ثيدحلا يف درو كلذلو « نيئطخم ءالذأ

 ثيح نم قساف عدتبملا : ( « ةينملا ١ حرش ) « ةينغلا ١ يفو « انيور
 فاخيو قيصاف نايك رتعي ؛ لمعلا ثيحيينرم قسفلا نم دّدِعَأ يهون ؛داقتعالا

 . عدتبملا فالخب رفغتسيو

 نع ةينيقي ةبناجم هل اذك ٌءيش اهسفن يف ةعدبلا ْنأ : لوقلا ةلمج

 نأ هّبلق ىضري نم « اهدعب ٌرخآ ليلد ىلإ ةجاح الو « نيدلا يف ةمامإلا

 111 كا ال يكاطلا هدد قاع نركي
 ردص حرش ) يف « ىبقعلا ةريخذ » يف يبلج فسوي ةمالعلا لاق

 ّمهأ يف امّيس هب ءادتقالا مدع ىلإ يضفي عدتبملا ةعدب : ( ىمظعلا ةعيرشلا

 ” نيدلا ومآ

 . لاح لكب هتمامإ هركت ٌعدتبملا : « راتحملا ٌدر ١ يفو

 هركت امهنم ّلك ةمامإ ..عدتبملاو قسافلا ْنأب يبلحلا ةمآلعلا حّرص

 مهفلخ ةالصلا دمحأ مامإلل لوق يفو . كلام مامإلا بهذم يفو « اميرحت

 . رفاك َفلخ زوجت ال امك . ًالصأ ٌحصتال

 . ميرحت ةهارك قسافلا ميدقت هركي :«ةينملا» ل ريغصلا حرشلا يف لاق
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 . عدتبملا اذكو . دمحأ نع ةياور وهو « هميدقت زوجي ال : كلام دنعو

 يف عدتبملاو قسافلا فلخ ةالصلا يف ٌيواطحطلا ةمالعلا لاق

 . قبس ام ىلع ةيميرحت هيف ةهاركلا : ( « راتخملا ٌردلا » ىلع هتيشاح )

 نأشب « ةعبرألا ناكرألا ١ يف يونكللا يلعلا دبع مولعلا رحب لاق

 نونعطي الو « نيخيشلا ىلع ًاّيلع نولضفي نيذلا ةعيشلا اّمأ : ةلضفملا
 ةهارك هركت نكل « ةالصلا مهفلخ زوجيف ؛ ةيديزلاك . . ًالصأ امهيف

 !!ةديدش

 ىلوملا ليضفت ضحمب ةّئسلا لهأل ةفلاخم تراص ةلضفملا تناك اذإ
 ٌدشأ مهفلخ ةالصلا تهرك ..امهيف نونعطي الو ؛ نيخيشلا ىلع يلع

 ريغ ةّئسلا لهأل مهفالخ نيذلا ؟نيعدتبم ّدشأ مهف ءالؤه امأ « ةهاركلا

 ةهارك . .روتسد مهل امئاد هللا ءاّبحأ ىلع مهعينشتو مهنعطو « روصحم

 نع ىهن هنع ىلاعت هللا يضر انمامإ « ةميظع ةجرد ٍّيأب نوكت مهب ءادتقالا

 ” ةاعيتس نأ, كلذ قلع املإ# ! نيلجإر فل ةالصلا
 صيخلت )"عا ةةاعشلا حاتفم ١ نع ( ؛ ربكألا هقفلا ١ حرش ) يف

 ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا نع ؛ فسوي يبأ مامإلا نع ( يدهازلا

 . امهفلخ اولصت ال نآرقلا قلخ يف ناعزانتي نيلجر يف لاق هنأ امهنع

 مدقب لوقي ال هنإف ؛ معنف . . لّوألا اّمأ ثلقف : فسوي وبأ لاق

 يف ناعزاني امهنإ :لاقف .!؟ هفلخ ئلصي ال هلاب امف رخآلا اًمأو « نآرقلا

 . !ةعدب نيدلا يف ةعزانملاو « نيدلا

 .ها هلازنإ ثدحم هنإف «قلطأ ثيح رخآلا مذ هجو ٌلعلو :يراقلا لاق

 ال ؛هبحاص لجخيل ءارملا ديري هّنأ ىلع هنم علطا مامإلا ّلعل : لوقأ

 . ملعأ ىلاعت هللاو !! قحلا راهظإ
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 يبأ مامإلاو مظعألا مامإلا نع ؛ دمحم مامإلا بهذملا رّرحم ىور لب

 . ًالصأ زوجت ال عدتبملا فلخ ةالصلا نأ مهنع ىلاعت هللا يضر فسوي

 ىور :( حتفلا يف مامهلا نبا .نيدلا .لامك ةمالعلا قدحملا لاق

 ال ءاوهألا لهأ فلخ ةالصلا نأ فسوي يبأو ؛ ةفينح يبأ نع ؛ دمحم

 . زوجت

 نإو مّلكتملاب ءادتقالا زوجي ال : فسوي يبأ مامإلا نع ةياور هيفو

 دارم نوكي نأ زوجي : يناودنهلا رفعج يبأ مامإلا نع اهحرش يف لقنو
 . ىهتنا . مالكلا ملع قئاقد يف رظاني نم ىلاعت هللا همحر فسوي يبأ

 حاتفم ١ نع ؛يتفملا ثايغ نع ًالقن ( « ربكألا هقفلا ١ حرش ) يف

 زوجت ال : ( فسوي ابأ ينعي ) ىلاعت هللا همحر يناثلا مامإلا نع « ةداعسلا

 عيبلا :لوقت « ةحصلا ىنعمب لمعتسي دق زاوجلا : قيفوتلا هللابو لوقأ

 ىنعمب نوكت دقو . عنميو ٌمصي : يأ « هركيو زوجي ةعمجلا ناذأ دنع

 نإو ّلحت ال :يأ ؛ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلا زوجت ال ٠ ةّلحلا

 نأ امك ؛ لاعفألا يف رثكألا وهو ريخألا ىنعملا انهه اندرأ نإو . تّحص
 . هريغو « راتحملا ٌّدر ١ يف هب حّرص امك ؛ لّوألا دوقعلا يف رثكألا

 اذهب زئاج ريغ اميرحت هوركملا نأل «قباسلا يفانت ال تاياورلا هذهف
 اوحّرص اذلو « فالخلا ءاقبإ نم ىلوأ قافولا ءادبإ نأ مولعمو «ىنعملا

 . ملعأ ىلاعت هللاو .«ةيماشلا» يف امك ؛ نكمأ امهم تاياورلا نيب قفوي هنأب
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 ىناثلا ليلدلا
 نورّوهتم نونلعم ةَقّسف مهلالضو مهتديقع داسف ىلع نيدلقملا ريغ

 ىف هانتبثأ امك ؛ ًاميرحت هركت كّدهتملا قسافلا فلخ ةالصلاو « نورهاجم

 حرشلاو يواطحطلا نم ّصنلا ٌرمو « لَّوألا ليلدلا يف ةلأسملا هذه ىلع

 حرش ) « قئاقحلا نييبت ١ يف ّيعليزلا مامإلا لاق هوحنبو « يبلحلل ريغصلا

 رون» حرش ) يف يلالبنرشلا نسح ةمالعلاو «( © قئاقدلا زنك »
 ىقارم ١» ىلع ةيشاح يف يرصملا دمحأ دتّيسلا ةمالعلاو 2, ( 1( حاضيإلا

 خياشملا ليلعت نم دافتسملاو «ةجحلا ىواتف» دافم وهو « ( حالفلا

 دلوو «ّيبارعألاو .دبعلا ميدقت يغبني هنأب ءاملعلا حّرص ىّتح « ماركلا

 ا 42-7 دكا 0 5

 ايل ىلا عسا

 همامتها مدعل ملاعلا قسافلا ةمامإ هرك : «حاتفلا دادمإ» صّخلم يف

 هعنم رّذعت اذإو « ةمامإلل هميدقتب مَّظعي الف ؛ ًاعرش هتناهإ بجتف «نيدلاب

 . اهريغو ةعمجلل هدجسم ريغ ىلإ هنع لقتني

 الف ًاعرش هتناهإ بجتف ) هلوق : هتيشاح يف يرصملا دمحأ يدّيس لاق

 قسافلا يف ةهاركلا نوك هدافمو ٠ يعليزلا هيف عبت ( ةمامإلل هميدقتب مظعي

 يف ْنأل «مّدقي الف ملعألا قسافلا اًمأ : يئالعلا حرشلا ةيشاح يف لاقو
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 . ىهتنا . دوعسلا وبأ ها . هميدقت يف ميرحتلا ةهارك اذه دافمو

 ناك اذإ ميدقتلاب ىلوأ ملاعلا : «ةينغلا» يف ٌئيبلحلا ُقّقحملا ةمألعلا لاق
 ولو « « طيحملا » يف هركذ . هنم عروأ هريغ ناك نإو شحاوفلا بنتجي

 هيام ؟رخآلا اومّدقف أرقأ امهدحأو . . حالصلاو ملعلا يف ايوتسا

 مهنأل « بجاولا كرت مدعل مثإلا مدعو « ةّئسلا كرتل ةءاسإلاف « نومثأي

 لاي ةكمكلا ياا م6 ذك زب احلاص الجر اومدق

 هميدقت ةهارك ْنأ ىلع ًءانب ؟نومثأي ًاقساف اومّدق ول مهّنَأ ىلإ ةراشإ هيفو
 "الف « همزاولب نايتإلا ىف هلهاستو هنيد روما هءانتعا مدعل ميرحت ةهارك

 بلاغلا وه لب « اهيفاني ام لعفو ةالصلا طورش ضعبب لالخإلا هنم دعبي

 ةياورو ؛كلام دنع . .ًالصأ هفلخ ةالصلا زجت مل اذلو ءهقسف ىلإ رظنلاب

 12 هاف ةقالن ني دلفدلا ودع نافاذامل : كلام اًمأ

 لك يف مهتفيظو نيملسملا ةّماع بابسو « مهتناهإو ةعيرشلا ةّمثأ ىلع

 نوحصفيو مهسفنأب نولخي نيح مهتاملك امّيس ال « مهلاوقأ ىلإ عمتسيلو
 نم مهتافنصم يف ٌّقحلا لهأ ضعب هولقن ام اوعلاطي وأ « مهنيب اميف

 كلت داريإ ٌبحي ال هل ىلاعت هللا رفغ ريقفلا . مهتافلؤم نع مهتاملك
 ! !اهلقنل الإو « ملقلاو ناسللا ىلع ةبوضغملا تاوفهلا

 ىلاعت هللا ىَلِص ُنيَّتلا لاق « مالسإلا لهأ متشو ُتس : لوألا قسفلاف
 هعرخأ 6 قوتف كشكلا باَبْس» : رويشملا فيددلا ىف: ءلعو هيلع
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 ء هجام نباو «٠ يئاسنلاو « يذمرتلاو « ملسمو « ٌيراخبلاو + دهحأ

 هللا دبع نعو « هنع « ريبكلا ١ يف يناربطلاو . دوعسم نبا نع ؛ مكاحلاو

 يبأ نعو « هجام نباو « نّرقم نب نامعنلا نب ورْمَع نعو « لفغملا نبا

 رباج نع « دارفألا ١ يف ينطقرادلاو . صاقو يبأ نب دعس نعو « ةريره

 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نبا

 يف نسح دنسب ٌنيناربطلا ىور « ءاملعلا يف ْنعطلا : يناثلا قسفلا

 ىلص يلا لاق « هنع ىلاعت هللا يضر ةمامأ يبأ نع جو ريبخلا معمل ١

 بَ لأ وذ ١- ٌقِنمَأل | مِهَفَحِب تفيد ةثالث» : مّلسو هيلع ىلاعت هلل

 . ا( طسقُم ٌماَمِإ و 2 مَلِعلأ وذ و م الْسِإلأ يف

 نب ةدابع نع ؛ مكاحلاو ؛ ُي ٌيناربطلا140## ظفللاو ٠ نك دمك دمحأ

 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق « هنع ىلاعت هللا يضر تماصلا

 . «ادصملا 1ك نير ان يديكي )انيك جب مل نمت بل »
 ٠ هنع ىلإون 3559 ري الارع تامل كجم ١ ي ذ ٌيمليدلاو

 ٍضْرَألَأ يف هللأ ُناَطْلُس ُمِلاَعْلا» :مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىَلص هللا لوسر لاق

 . ىلاعت هللاب ذايعلاو . «َكَلَم ْدَقَف هيف َمَقَو ْنَمَف

 ملعأ ءالؤه « زاجحلا لهأو « برعلل ةّماعلا 1 يكل“ ضل اثلا قسفلا

 يفخت امو مههاوفأ نم ًءاضغبلا تدب دق « مهيلع بّصعتلا نم مهل امب

 . ربكأ مهرودص

 ًارارم فرعلا ءاملغ ىواتف دورا ةنديدلا ةفلاخملا ىلإ كلذ ىف ٌببسلاو

 :رتعلا رذلا نيعاتم وق سانا« يلنتاو يابس ًاراركو

 اميف ماقأ . ماوعلاو صاوخلا يف ةروهشم كلذ تاياكحو تاّرمو تاّركب

 اولواحو «٠ نيرجاهملا مساب مهنم نيرهاجم نيبلكم ةسمخ [بيرق ىضم
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 كلذ دنع « مهلاح تفشكنا امك اوزز ع امدعب اوجرخأو مهتكبش اوطسبي

 يف هجولا َداوس نيرجاهملا اوجرخأ ذإ نيمرحلا لهأ لان مهل نوساوملا لاق

 راد ىلإ مالسإلا راد نم باهذلا نأ نوكتهتملا ءاهفسلا ىرد امو « نيرادلا

 هركت اهسفن ةرواجملاو « ةرواجملا ةروص هذهو !!ةرجاهمب سيل مالسإلا

 اياطعلا ١ يف ىلاعت هللا قيفوتب هانقح امك هللا ءايلوأ نم دارفألل الإ ًاميرحت

 لامكلاو لضفلل نوعّدملا لاّهجلا كئلوأف « « ةّيوضرلا ىواتفلا ىف ةيوبنلا

 : كانه ارلصو امدعب كال ل ما ىلا يطال « لعفلا اذهب اومثأ

 « ربلأ ٍِباَدَع نايف 01-1672 996-1 27 اي ىلاعت هللا لاق

( 415/57 

 بهذ ( لكلا يف لكلا خيش ) ءالؤه هوعدي يذلا ءالؤهل رصعلا مامإ

 اذام نع لس هاّيِإ ٠ يئابممو يهلدب نيضّوفملا نم باتكلا لمح دقو ّجحيل
 نيرظانلاو نيرضاحلا نم تائملاف !الإو « ناميإ نع ربخي ول هل ىرج
 « دالبلا يف ترهتشا ةكمب تعبط يتلا ةينالعإلا تاقّصلملاو « نودوجوم

 عيمجل ةاداعملاو ضغبلا ّدشأ نم ءالؤهل ام دحأ ركني نأ عيطتسي ال ّمهملا

 . زاجحلاو برعلا ءاملع نم دئامعلا

 اندّيس نع مكرم اش هاني يس عع » يف ٌئناربطلا ىورو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ٌنيِبْنلا لاق « امهنع ىلاعت هللا ىضر ساّبع نب هللا دبع

 2 الردلا نمخب » : ملسو
. 

 : عبارلا قسفلا

 هل اريظن انبتك دقو « متشلاو بسلا ىلإ يضفت ةوادعلا هذه ْنِإ ّمث

 اندّيس نينمؤملا ريمأ نع ؛ « ناميإلا بعش » يف ٌئقهيبلا ىورو « ىلعألاب
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق « هنع ىلاعت هللا يضر مظعألا قورافلا رمع

0 

 ا 171



 . « نوكرْشُمْلا مه َكيلوَأَف َبَرَعْلا تس ْنَم + مّلسو هيلع
 ردقب ةنيدملا لهأب ءوسلا مهصّيرتو مهتاداعم قّوفت : سماخلا قسفلا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ُنيبَئلاو « برعلا ةريزج ىلع ةنيدملا لضفت ام

 . ِءاَمْلَأ يف ُحْلمْلأ ٌعاَمْنَي اَمَك َعاَمُن ذل إ َدَحَأ ةردوكل لعأ نكي الا كوش

 . هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب دعس نع ؛ ناخيشلا هجرخأ

 ُهَباَذَأ ِءْوُسِب ِةَيِدَمَل كَ َداَرَأ ْنَم ١ : مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوقيو

 ؛؟ هجام ٠ نباو « ملسمو « دمحأ هجرخأ . ؟ ءامزأا يف خلملا ُبوُذَي اَمك لأ

 . هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع

 ْنَم » : مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص قلخلا دّيس لوقي رخآ ثيدح يفو

 ا 9 ِساّنلَأَو ة ٍةَكَبالَمْلَاَو هللا مَ ُهْيَلَعَو هلأ ماد لمأ ىَذأ

 هللا دبع نيلي 4883 ١ يف يناربطلا 2 نعأ . « ٌُلْدَعالل فرك نمل دب

 . امهنع ىلاعت هللا يضر يصاعلا نب ورمع نبا

 ّلِإ اَوَلاَمَت # مهل اولوق « انيلع سأب ٌّيآف رومألا هذه ءالؤه ركن ول
 3 1 اك 1

 ىدل لوبقملا وه نوكي ةيبهذملا لئاسملا يف نيمرحلا ءاملعل جهنم نم

 مهنأ ملعاف !الإو «٠ تمعنو اهيف ةفلك ريغ نم اذهب اوضري نإ نيقيرفلا

 يف . ًاميظعتو ًافرش هللا امهداز نيبّيطلا نيمرحلا ءاملعل ًاعطق نوفلاخم

 الألض نيكرشم ةكرابملا دالبلا هذه ءاملع ىّتح نودقتعي مهنأو بهذملا

 امف هللا ذاعم  اهريغو دنهلا نم ةئسلا لهأ ىف نودقتعي املثم « ةعدتبمو

 ءادلع ىرات# هولا ويم ىلإ ةناجت واو + وسلا ةقارإوتةوادعلا ماتا نكي

 دحأ نأ نّيبتي اهب « ةرثاكتم ءالؤه ىلع ّدرلا يف ىلاعت هللا مهظفح نيمرحلا
 ناك امّيأ « هبحاص هنأشب لوقي املثم ةرخآلاب ّنظي بهذملا يف نيفلاختملا
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 رباكألا ءالؤه بتك دق ذإو « نيبناجلا نم نوكت ةّبحملا وأ ؛ ءاضغبلا

 . 4 قوُريَلْلل مه ِنطِمَشْلا بّرِحَنِإ لآ نطَيّتلا بر َكِيَلْوأ ل مهدئامعل

 رصعلا مامإ َّنأ َرَث 7 ملأ !! ودع مهل ءالؤه نوكي ال نأ لقعُي فيكف

 باتك ّدعو « هسفنل رطخ َو فؤت َّلَحَم نمل ِنْيَمَرَحْلا بسَح ءالؤهل

 . ةنج يئابممو يهلد نم ضّوفملا
 يذلا رملا مهرارسأ تسّدق ماركلا ءايلوألل ةاداعملا : سداسلا قسفلا

 ّل اد ملعي عورفلاو مهل لوصألا يف رظن نم « اءرتفد هليصفت بلطتي
 ةلازإو مهردق نم طحلاو هللا ءاّبحأب دادتعالا مدع ىلع ىنتبي مهبهذم

 دقتعي الو هللا دقتعي نأب حّرص مهبهذم يناب ْنِإ تح . نكمأ امهم مهتبّحم
 فرح ىلك عال ون نأشب نولاطبلاو#ةففكاسألاو لاذراآلي © لننا هاوس

 تام ) مِلِسو هيلع قلاعت هللا ىلص جيلا ىلإ ةبسنلاب لاق [ئتح« ناسللا
 هللا ىلص هللا لوسر ىداع نم لك ىلع هللا تقم ّدشأ ٠ ( بارتلا يف لضو

 لوُسَر نوير 7 ةلاعج نقب ملسو كرابو هلآو هلوسر ىلع ىلاعت
 ؛ هللا ناحبس 4و اما متي مِمتعَل ا لوقيو * أ باد هَ 01

 نأ ضرألا ىَلَع َمَوَح هللآ نإ ١ : لوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ينل

 نماؤ + يئاسنلاو 10 ل را هاك لكأت

 سوأ يبأ نب نقلا 2101 1 قيال انا 07 كايف نباو « هجام
 . هنع ىلاعت هللا يضر يفقثلا

 حور ُهَمَلك ْنَم :١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق ثيدح يف دروو

 يف راكب نب ريبّزلا هجرخأ . ( همخل ْنِمْل كات ْنَأ ضْألل ْنَدْؤُي ْمَل ِسُدُقلآ

 : لافرم حسحلا نع ةلابز نياو < 6 ةنيدملا نابخأ )

 الو ضرألا اهيلبت ال ءايبنألا موحل ْنِإ : يعباتلا ةيلاعلا وبأ مامإلا لاق

1 

 ا 17



 . يقهيبلاو ريبزلا هجرخأ . عابسلا اهلكأت

 اووف اَلَو # ءادهشلا ينعأ مهديبع يف هدجم لج نيملاعلا بر لوقيو

 . 4 تر وُرعْتتاَل نكلو' يأ ل ذولا رفا ليك قل

 َمُهْيَر َدنِع ُهلَيحَأ ْلب نوم هَل ليس يف أولم َندَلأ نسخ الو » لوقيو
02 

 نوفزرب

 ىلإ ةبسنلاب لوقي نيبملا كلملا ىدل نيبوبحملا نع روفن رورغم هيفس
 ةملكلا كلت نيعمجأ مهيلعو هيلع همالسو هللا تاولص نيبوبحملا مركأ

 "موي تومأ انضيأ انأ : ينعي . ثيدحلا ىنعم اهلعجي اضيأو « ةثيبخلا

 يف لضو تام ام دعب هللا ءاش نإ ةمايقلا موي فشكنيس « بارتلا يف لضأو

 ىنعملا اذه لئاقلا اذه قاذ ام حار ثيدحلا يف ظفل نع لأسُيو بارتلا

 انأ ) ينعياولتاقإ 832 32هبلع ىلاعت هللا لص ئبنلا ىلع تيرآالإ يفتت ثيرخلا
 ىلاعت هللا ىلص ّييبْنلا ىلع ءارتفالا « ( بارتلا يف ظأو موي تومأ ا ضيأ

 قيرط نيييتفلا أ ينباع ارامل « هللا ىلع ءارتفا مّلسو هيلع
 ُباَذَع لَو ليَ متم () () حيف ال َبْزَكْلا هلا لع نورتي نذل نإ # ٠ منهج

 ..ذ ملسو ادرك يب 0 ا

 ْدَقَف اَيلَو يل ىَداَع ْنَم» : هلالج زاع ٌّقحلا لوقيو ! !ماركلا ءايلوألل كركذ
 0 كك مامإلا هجرخأ . « ٍبْوَحْلأب ُهُننْد
 . ( نيسذق ثيدح اذهتاز829072011057لسو هيلع ىلاعت هللا ىَلَص

 ُدَقَف هلأ َءاَيِلَوَأ ىَداَع ْنَم » : مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص َيَِّنلا لوقيو
 يف ٌنقهيبلاو « مكاحلاو . هجام نبا هجرخأ .؟ ٍةَبَراَحُملاِب هللأ دوا

 « حيحص : مكاحلا لاق « هنع ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم نع « دهزلا »
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 . هل ةلعالو

 محرأ اي كدنع مههاجب نيمآ . هءايلوأل ةحلاصلا ةّبحملا ىلع هللا انافوت

 مهاَيِإ انجب مهيلإ اندَّبحو « انيلإ مُهْبَبَح مهّبَحِب انرمأف مهّبحأ نم اي نميحارلا
 . .نيما نيما نيمركألا مركأ اي

 نالجر يجانلا نأ مهبهذم ةصالخ نأ ىلعألاب انّيب دق : عباسلا قسفلا

 هللا ىلص هلوق لوقيو اوكلهف « كرشلا يف اوعقو نيملسملا رئاسو فصنو
 َوُهَف ( نماَتلا كلم لوقو لقتل كمال لويملسو هيلع ىلاعت
 وبأو «٠ ملسمو « «بدألا ١ يف يراخبلاو . دمحأ هجرخأ .' ُهَكَلْمَأ

 . هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع ؛ دواد

 اذك نيمليكلل نيكون نيذلا مهسفتا ]لانا ءالؤه نأ كيدكلاب تبث
 : هلالج لج هللا لوقي « ميظعلا كالهلاب نوقحتسملا مه ّقح ريغ نم اذكو

 . «تثيقلا لال شك لمت »
 . ىلاعتو هناحبس هللاب ذايعلاو نيقسافلا ٌّدشأ نم مهنوك يف ةهبش ّيأف

 لب «٠ بسحف تامّرحملا هذه نوبكتري ال مهنأ ملظل قوف ملظلا ّمث

 « تابجاولا ّمهأ نمو لب « تانسحلا لضفأ نم اهنوّدعي لب اهنولحتسي
 اذه مهيف لاقي ال نأ ىسع امف نْئَبلا يف ليوأتلل ٌمدق نكي مل ول تاهيه

 هللا الإ هلإ ال ) ةبّيطلا ةملكلل لالجإلاو بّذأتلاو « نيدلا يف تابثلا

 "كلا لوس دكححم

 ةعدتبملاف ةئسلا لهأ رشاعم نحن همركو هئمب ىلاعتو هناحبس هللا انصخ

 ّلك يف مهمه « ةملكلل ةاعارم ّدحلا ىّدعتن ال نحنو اننورفكي لآلضلا

 مهّرقن نأ اننكمأ ام لواحن نحنو « اوعاطتسا ام نيكرشم انولعجي نأ تقو

 امّدَق فصفص ٌعاقو دسأ اهيفو ءارضخ ةَرَمَس اهفلخ ةعئاج ةقانك « نيملسم
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 اهمامز نم تلفنت ةرمسلا ةرضخ ىلع يوهت ةقانلا رص نيحاربلاو

 اهمّدقي بكارلاو « ةكلهملا يف بكارلا عقوتو اهسفنب كلهت ىتح بلقنتو

 اي و هيسك وسو حاول اضالجو اهداعأ اكدمع

 !!!!ناَمِكَدَمْلاَماَيِإَو يَنِإَو ْئَوَهْلأ َيِماَدَقَو يفلخ يتقن ْىَوَه

 ٌقحلا لهأ نيب قرفلا فصنملا ىلع رهظي لوقلا نم اذك ردقب

 77راولا ير ف دمحلاو - نيلطبملاو

 . اليس ل ده وه نمي ملعأ مكبره ويلكاَس لع ُلَمَحي ات كسرت #

 فانا دل ا ل ب
 اهنوبكتري اليمهتكلا تاقّسفملا هذه نوداتعي اوناك انإَونيدلقملا ريغ

 . مهمعزب باوصلا نيعو ةبوثم لاعفأ اهنوبسحي لب « قسف اهنأب نيملاع
 مدعو ةءارجلا كلت ثبثي مل اذهبو « مهبهذم ٌداسفو مهمهف جاجوعا اذه

 اذامف نيدلاب ّمتهي مل اذإ هنإف . قسافلا ةمامإ تعنُم اهلجأ نم يتلا ةالابملا

 بهدا 20 ره قيما تع اجبار ازطخب ىلص لول نم بجعتي

 ريبك لب تيكا ري للا را يا لوقأ

 ةناهإلا قسافلا قحتسا دقو هّميظعت ةمامإلل هميدقت يف قاولذهل ةلعلا

 بونذلاو بويعلا نوبسحي مهنإ لب « لاح ىكب دوجوم وهو « انعرش

 كلذب قسفلا نإف ءللأ كلذب داريإلاو (باوث اهيلع نوبستحيو ءاباوص
 ء قسفلا فعاضتي ام ردقب ةناهإلا قاقحتسا يقتريو « ةّرم ّفلأ فعاضتي

 ايندلا عد بّرج نم لأسا كلذ ىلع « ةّدش ةمامإلا ةعانش دادزي يقتري امك

 نم مهل نيدمتعملاو مهرباكأ يف عاش اذام ؛ ةّوك يف رغاصألاو فرطلا يف

 قسفأ اّمّيَأ اهحير ّسمي نأ هللا رّذق ال ةّصاخ نيدلا رومأ يف ةعينش تاءارج

 نم ّمعل حابأ ة ةمتاخ اهيلع هل ىوتف نهارلا كئلوأ مامإ نأ رت ملأ « قساف نم
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 هتلاسر يف ّلحتسا ديشرلا هذيملت نأ ملعت ملأ .!؟ هيخأ ةنبا ةعاضرلا

 تخألا حابأ هل رخآا ذيملت نأ عمست ملأ !؟ةيقيقحلا ةّمعلا ىتح ةعوبطملا

 ىوتفلا كلت ىلع برض ذاتسألاو .!؟ اهتخأ نبال لجرلا ّمأل ةّيفايخألا

 ! !ةرجأ اهيلع ذخأيو « لئاسملا رصعلا مامإ بتكي مث « همتاخب ةفآلا تاذ

 ةنايد ّيأ « ًاعم هيلع ىعّدملاو يعّدملا عم ىوتف ةدحاو ةثداح يف دجويو

 فيس » يف ريقفلا بابحأ ضعب عئاقولا هذه لك لّصف ؟ايلع ةجرد ّيأب

 !!907 كيلا »طاشن ١و « ىفطصملا

 لقن يف عطقلاو فذحلاو « ةلّيختم يف ءاملعل ءامسأ فالتخاو « ةضرتفم

 ىلع ةلاحإلا يف طلغلاو « نيثّدحملا حرجل باسنألا ليدبتو ةرابعلا

 اهب ءاج ديب نم 0 تال كلذ 30 .لاوالازم ثيداحألا

 اهيف ىلتجا رولا 57 ًانايب تفلأ انذنإ ) 7 فيس ) ةلاسر

 نمف « ةففاطلا ١ اك( ةنايد" ٠ اك نانا ىو كاطننلا| الفحل فليت زيزعلا

 عم « ام قساف نع طحنت ةراسجلاو ةأرجلا نم مهتجرد ْنأ معزي نأ عيطتسي

 ةحار ىلإ نوحورتسي امْنإف ةلأسم يف اوفلاخ اذإ مهنإ ءالؤه ربتخا اذه

 نيرشعب اولخأ « ًاليلق هيف ةقشملا ةفك تلام بهذم مهدنع عج -ر ام سفنلا

 نع ّيورم وه امم ةعكر نيثالثو ثس ىلإ اوبهذي ملو ؛ حيوارتلا يف ةعكر

 ع هنع ىلاعت هللا ىضر لكلا ٠١ ٠١ ١-2 9 رأب اوذخأ الو + كلام

 ىلع اوطقاست امْنِإ « ةنيدملا لهأو هيوهار نب قاحسإل بهذملا وه ناكو

 نإ مهلئاسم ضعبل ةجذومنأ يتأيو « ةحارلل ةبجوم تناك ثيح ةينامثلا

11 

 ا 171



 ال ؛نوءاشي امب اوهّوفتي نأ مهتءارج نم غلب اذإ ؛ نوملسملا اهّيأ

 عامجإ ىّمسي ءيش ّيأف . . ثيدحلاب مهل نأش الو ؛ نآرقلاب مهل ضرغ

 ريغ نم ةالصلا اولحتسا ول بجع ّيأف ؛ةحارلا ىلإ ةديدش مهتبغر ؟ةّمألا

 اذه نوكي الفأ « ءاملا َدَّرَبو ءاتشلا ناك اذإ امّيس ال ء« ءوضو وأ لسغ

 هللا ىلص َيبنلا قدص « ةلاخلاو خألا ةئباو ةّمعلا لالحتسا نم بجعأ
 هللاب ذايعلاو . « َتْعش ام ْعضآَِ سَ ْمَل اَذِإ ١ : لوقي ذإ مّلسو هيلع ىلاعت

 ىلا
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 ا 171



 ثلاثلا ليلدلا

 اهوبتك يتلا ءالؤهل ةّيهقفلا لئاسملا يه ام « اذه ريرقتل عمتسا : الَوَأ

 بهاذملا نع اهدعبأ امو ؟ ةراهطلاو ةالصلاب قّلعتي اميف مهتافئصم يف
 يترسولا دمحأ يصو يولوملا انّيحم صخل « ةّصاخ ةيفنحلاو ةدشارلا

 نييباهولا جارخإ يف دهاوشلا عماج » اهاّمس هل ىوتف يف ىلاعت هللا هملس

 نأب يفتكأ ٠ مهلامعأ ضعب نيدّلقملا ريغ دئاقع لقن امدعب « دجاسملا نع
 : اهنم تاملك طقتلأ

 وأ هحير رّيغتي مل ام لق امهم ةساجنلا عوقوب سجني ال ءاملا : ةلأسم

 ةدلاو جوز رداهب ناخ نسح قيدص باونلا اذهب حّرص . همعط وأ هنول

 ةاّمسملا يرهاظلا يناكوشلل « ةيهبلا رردلا » ةمجرت يف لافوب ةسائر

 . 5 ةحفصب يهلدب يقورافلا عبطملاب ةعوبطملا « ةيدّمحملا ةقيرطلا »ب

 لمعيل بتكو « باتكلا اذه ىلع همتاخب نيسح ريذن يولوملا برضو « ٠
 يف بتكي هسفن 1 كاوتلاا اذ. فو" 20 امور «كيدح وملا

 هؤَرقَّيو « فرطلا ضغب اذهب ةئسلا عبتم لمعيل : ( ةمدقملا ) ةجابيدلا

 عبطملا عبط « ثيغملا حتف ١ يف هسفن نومضملا اذهو « ءاسنلاو دالوآلا

 يذلا « ةيدّمحملا ةقيرطلا » باتك هنيعب اذه « 5 ةحفصب روهالب يقيدصلا

 ةلأسملا هذه ينعت همسا رّيغ دقو لافوبو روهالب ةثالثو نيتّرم باونلا هعبط

 0 ها للا اك وليك عبر ردقب ءاملا َّنأ

 . ةقت الف . .كّمُهي الو ّلصو أضوت مظعأ رئبلا !بلكلا وأ

 ا ل : ةلأبف

 لوب الإ ًاقلطم لجرلا ٌلوبو لوبلاو زاربلا سجنلا « ةيدّمحملا ةقيرطلا »
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 امو ريزنخلا محلو سافنلاو ضيحلا مدو هزاربو بلكلا ُباعلو عيضرلا

 ةراهطلا لوزت الو « ةراهطلا ءايشألا يف لصألاو « هيف ٌفلتخم كلذ ىوس

 . حيحص رخآ لقن هضراعي ال حيحص لقنب الإ

 ءايشألا رئاس ىرجأو « ةعبسلا هذه يف احيرص ةساجنلا رصح انههو

 . ضراعم ريغ حيحص لقن دري مل ام ةراهطلا لصأ ىلع

 ّينم وأ « ريزنخ لوب وأ ٠ جاجد وجنب ًالثم دّلقم ريغ رطع ولف : لوقأ

 ءاملاب ءايشألا هذه تجزتما وأ .« ىلصو هبوثو هبنشو هتيحلو ههجو بلك
 كلذب دلقملا ريغ أضوتو حيرلا وأ معطلا وأ نوللا ترّيغو ترثك امهم
 رّيغ سجن نم الو « ندبلا بوث ىلع ةساجن ال ذإ الصأ جرح الف . . ءاملا

 « نوعجار هيلإ انإو هللانإ !! غئاس حابم لك !ةقئاضم ّيأف ءاملا فاصوأ

 اذهب ىفك# ةيآلا 4 ميد 21إ ىسفأ آم قاد دل لق # ةميركلا ديالا لوقأ مث

 حيحص لقن نودب ةساجنلا تبثت تيثقلال 7552 ةنواوبكو .( نومشألاب 107) ١ دنس

 هنودب ةمرجلا كتل كلذك « ةراهطلا ءايشألا يف لصألاو ؛ ضراعم ريغ

 . اهلوانت#ت للامن نيا داضم ّيأف « ةحابإلا ءايشألا يف لصألاو

 ةضورلا 2# 117 ظل رك نجلا 1 نلاا 1ل17 :/7 5: ةلأسم

 نم « ءايشألا هذه ةساجن ىلع لدت ال مدلاو ةتيملاو رمخلا ةمرح : ةّيدنلا

 ل اس 11ج كنا كارب اهتساجنب لاق

 هلجن مساب فلؤملا باتكلا يف روكذملا باونلا لوقي : ( 4 ) ةلأسم
 ءانب ينملا لسغ : ٠١ ةحفص يف « لوسرلا عئارش نم لوبقملا جهنلا »

 ىلع هب كّسمتي نأل حّلصي ليلد الو آسجن هنوك ىلع ال (رذقتسم هنوك ىلع
 يفو ةراهطلا اهلك ءايشألا يف لصألاو « رخأ تاركسمو رمخلا ةساجن

 . ًاصخلم ها . سجن ال مارح حوفسملا مدلاو فالخ ريزنخلا محل ةساجن
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 حسملا ءىزجي : 5 ةحفصب اذه ©« ثيغملا حتف » يفو : ( ه ) ةلأسم

 ّحص ةمامعلا ىلع كديب ٌرمتو سأرلاب حسمت مل ول ينعي ةمامعلا ىلع
 . 2 مكسوؤرب اوحسماو » نارقلا لاق ولو ءوضولا

 نيسح ريذن يولوملا ذيملت ديعس دمحم يولوملا بتكي : ( ”) ةلأسم

 لزني ملو هتأرما عماج نم : « ةيساق بولق تياده ١ نم ”5 ةحفص يف

 . لسغ ريغ نم هتالص حصت
 ريغ ميهاربإ يولوملل « ةيميهاربإلا ىواتفلا ١ يفو : (17) ةلأسم

 ضرتفي » : ” ةحفصب « « دابا هلإ شاكرب مرهد » عبطمب ةعوبطملا دلقملا
 . © لسغلا ناكم مدقلا ىلع حسملا

 اومعز امثال قاتلي , مدقلا ةلأسم يف ةوطخب ةضفارلا يّدعت اذه

 ' ضال ارم عش :؛ قو ضاق ولا ٌرش * ىلع ناعتسل و هللا و . از اوجلا

 شي رمأ دعما 1( ةنسلا ليونيل“ فوه يدم يأ ىلإ قالا

 . برقع ةربإ لاحتسا هنأك عبطلا ىضتقمب رارضإلاو ءاذيإلل هرزأ ءرملا

 ةينالع لاني نأ هل تأتي مل نئل ٠ عاطتسا امهم قاقشلاو فالخلا بحيو

 ضفاورلا لاّهج نع تاياكحلا هسفن يف رخسو ءافخ يف ًائيش عنص
 بورشملا يف ( سجنلا ليلقلا ءاملا ) نيتلقلا نم اوشر مهنأ ترهتشا

 ضعبو « ةيثرملل مهسلاجم دهش يذلا ةّنسلا لهأ نم لهاجلا ىلإ هوعفدو
 نم عطق ىلع ( الثم رمعو ركب وبأ ) ةبّيطلا ءامسألا اوبتك ءايقشألا

 تحت نوكتف نوينسلا سلجي ىتح طاسبلا تحت اهوعضوو ساطرقلا
 اذك ةصرف مهل تحيتأ اذإ مث « مهنم دمع ريغ نع كلذ ناك ولو مهلجرأ

 ريغ ينس ريقف وأ فيضل برشي وأ لكؤي امم هصوصخب ًائيش اومّدقي ىتح
 تاساجنلا ضعبب هوثّوو !رهاظ ةفلكتلا يف ّدحلا زواج . .مهلاحب ملاع

 .!! بّصعتلا نونف كلذ لك « ةّبعطقلا
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 ْنإف «ديزأ وه لب !!ضفاورلا نم ّلقأ سيل نيدّلقملا ريغ بّصعت مث
 تدهوش دق ذإ نآلا « ةّدجتسم ةضهن يف ٌمَّمه مهلو نوثدحم ءادعأ ءالؤه

 كانه سيلف : .مهتوادع ةددشو مهلئاسم تملعو مهتلهاسمو مهتءارج

 ضعتببي ةتبلا اولمعل ًامامإ اولعج ول مهنأ ّنظلا بلاغ لب بسحف ّيوق لامتحا

 نع اوهانتيو نيدتقملا بهذم اوعاري ىتح مهّمهُي اذام « ةروكذملا مهلئاسم

 مهيلع تناك اذإ مث « ةّيبصعلا لامعتساب مهتدئفأ اوجلثُي الو رومآلا هذه

 . ءانغتسا يف كلذ نع مهف . .هريغو لسغلا نم عضاوملا ضعب يف ةقشم

 نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ةمحر نيدلا ءاملع لاق اذام رظناف دعب : انكلاث

 تلاز ال يعفاشب يفنح ىدتقا ول : ىدهلاو ٌّقحلا لهأل ةفلتخم بهاذم يف

 امئإو ؛ كتل اوقف دحشاو قروتشلا هك رثكو ءارالل كفيت شملا هذه

 يف رخآ بهذمب بهذمتملا عارُي مل اذإ امب قلعتي لحملا اذه يف انضرغ

 مكح امف « فاللخخلا نع جورخلاب لابي ملو ؛انبهذم ةالصلاو ةراهطلا

 . ؟هفلخ ةالصلا

 فلتخم ركمألا س.ضعب 2 ةاعارملاو طايتحالاب ينعي ام ىنعم مّهفت لَو

 اديه :ةلفزإللا مكه اذملا ىف اهيف

 كلذ اندنعو # ةيعفاشلا اقع ء وصولا نفقا نم شيل ةاكسشلا# دصفلا

 7 ضقاونلا خف

 مهدنعو ةةارملا ساسمو ركذلا سمب انالثع ءوضولا ضقتني الو

 يي كال يدعو < 1 5

 انقافتا سّجنت !الإو «حيرلا وأ نوللا وأ ًالثم معطلا ءاملا فاصوأ دحأ رّيغتي الأ طرشب )١(
 )١١ (هنع ىلاعت هللا يضر هنم .
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 سأرلا عبر ضرتفُي اندنعو « ةرعش ىلع حسملا ءىَرِجُي مهدنع

 . ناضرف امه مهدنعو «ءوضولا يف بيترتلاو ةّينلا ضرتفي ال انبهذم يف
 ءرملل ّبحتسي لئاسملا نم مسقلا اذه يف .. سايقلا اذه ىلعو

 ىلإ طايتحالا اذه ٌدؤي مل ام فالخلا يف هلجأ نم عقي ال لعف ةّمئآلا عامجإب

 دصفلا نم نوؤضوتي ةيعفاشلا نم نوطاتحملاف « هبهذم يف هوركم باكترا
 2 مهدنع ءىزجي يذلا ضعبلاب حسملا يف نوعنتقي الو ةماجحلاو

 نولخُيو « ةأرملا ساسمو ركذلا ّسمب نوؤضوتي ةيفنحلا نم نوطاتحملاو
 نكلو ةروصلا هذه يف ءوضولا بجوي مل نإو انمامإ ْنِإف « ةّينلاو بيترتلاب
 ٌتأتت الو ,بهذم ىلع نايتإلا مدع يف ةراهطلا تأتت امنإ ّمث !!عنمي مل

 باوث انبهذم ىلع دجنو ء« انيتأ اذإ اميف قافت | ٌرهظنو . رخآ بهذم ىلع
 . ءوضولا ىلع ءوضولا

 وأ هريغ بهذم فالخب هل نأش الف . . طايتحالا اذهب ٌّمتهي مل نمو

 ىلع ةربعلا نإف « خياشملا روهمج دنع هب ءادتقالا زوجي ال ..قافولا

 يف داسف وأ « ةراهطلا يف للخ ةئظم ناك اذإ يدتقملا يأرب حيحصلا

 ؟! !ةالصلا هذه لثم ىلع هتالص َينبَي نأ هل زوجي فيكف «هيأر ىلع ةالصلا

 « ةيافكلا »و ( ةيجارسلا )و « ةصالخلا »و ( ةيناخلا » ب كلذب حّرص

 ةيشاحو «١ رهنألا عمجم )و ؛ ةياقّتلا حرش »و « ىواتفلا رحب »و « مظنلا ١و

 ةّمالعلاف « يدنسلا ةمالعلا هلقنو ٠ بتكلا نم اهريغو « حالفلا يقارم »

 نع يراقلا ةمالعلا هلقنو «خياشملا نم ريثك نع يماشلا ةمالعلاف يبلحلا

 . خياشملا ةّماع

 اذإ ناك اذإ حصي امنإ . . بهذملا يعفاشب ءادتقالا : « ةيدنهلا ١ يف

 ؛نيليبسلا ريغ نم سجنلا جراخلا نم أضوتي نأب فالخلا عضاوم ىماحتي
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 لسغي نأو 2”ليلقلا دكارلا ءاملاب ًاضوتي الو « ًابّصعتم نوكي الو ءدصفلاك

 يف اذكه "”هسأر عبر حسميو « هنم سبايلا كرفيو ''"ينملا نم هبوث
 ةساجنلا هيف تعقو يذلا ليلقلا ءاملاب أضوتي الو « ةيافكلا »و « ةياهنلا »

 يف اذكه !لمعتسملا ءاملاب الو .(ناخ يضاق ىواتف» يف اذك

 . ًاصخلم ها « ةيجارسلا »

 ؟بهذملا يعفاشب ءادتقالا اّمأ : 2« ناخ يضاق مامإلا ىواتف ١ يفو

 جراخلا نم أضتم نوكي نأو « اًبّصعتم نكي مل اذإ هب سأب ال :اولاق

 هيف تعقو يذلا ليلقلا ءاملاب ًاضوتي الو « نيليبسلا ريغ نم سجنلا
 ديشرلا دبع نب رهاط « رهاط مامإلا ىواتف ١ يفو . اصخلم ها .ةساجنلا

 نوكيو « انبّصعتم نكي مل نإ زوجي بهذملا يعفاشب ءادتقالا :يراخبلا

 هيف تعقو يذلا ءامب ًاضوتي الو « نيليبسلا ريغ نم جراخلا نم ًأضوتم
 ودل كا ادما  نيتلق ردق حركة ساجملا

 «فالخلا عضاوم نع زارتحالاب ملع اذإ اذه : « زومرلا عماج ١ يفو

 سأب الف ؛مظنلا يف امك ؛ لطم ءادتقالا زجي مل . .زارتحالا يف كلش ولف

 قاسو ) يفنحلل ضغبي مل : يأ . بّصتي ملو « هناميإ يف كلشي مل اذإ هب
 رحب ١ يف لكلا ( لاق مث « ىعوأو عمجف ةاعارملا لئاسم يف مالكلا

 يفنحلا ءادتقا زاوج : ( « رحبألا ىقتلملا ١ حرش ) يفو «« ىواتفلا

 لمعتسملا ءاملا ةساجن ىلع ءانب «هيف ةلاسغلا عقت ثيحب يأ :تلق )١(

 ( .هنع ىلاعت هللا يضر هنم )١١

 (.هنع ىلاعت هللا يضر هنم ١؟) عنملا ّدح غلب اذإ يأ :تلق (؟)

 ( .هنع ىلاعت هللا يضر هنم )١7 هنم ىلةأب ءىزتجي ال يأ :تلق (0)

 (.هنع ىلاعت هللا يضر هنم ١؟) ليلقلاب «ةيناخلا»ك ؛هريغ ريبعت ىلوألا :تلق (4)
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 . فالخلا عضاوم يف طاتحي مامإلا ناك اذإ يعفاشلاب

 ةّحص : « حاضيإلا رون ١ ةيشاح يف يرصملا دمحأ ةمآلعلا لاق

 جورخب ءوضولا دّدجي نأك فالتخالا عضاوم يف طاتحي ناك اذإ ءادتقالا

 اذإ هكرفي وأ ؛ّينم نم هبوث لسغي نأو ءهسأر حسمي نأو « مد وحن

 . خلا . . . فج

 ةاعارم هتداع ناك نإ : خياشملا نم ريثك لاق : « راتحملا ٌدر ١ يف

 .ذئنيح هركذ مّدقتملا يدنسلا هركذ « الف !الإو « زاج فالخلا عضوم

 . . . . حصألا وهو . يدتقملا يأرل ةربعلا ْنأ ىلع ءانباذهو : تلق
 . خلا

 بهذ : يراقلا يلع المل « ءادتقالا يف ءادتهالا ١ ةلاسر يف : هيفو

 . الف !الإو « فالخلا عضوم يف طاتحي ناك اذإ زاوجلا ىلإ انخياشم ةّماع

 هلوق دعب يراقلا نع لقن ّيماشلا نأ يقب : رخأ بتك يف حّرص هوحنبو
 .ها .اهعم هريغ يفو «ةهارك الب يعارُملا يف زوجي هنأ ىنعملا : روكذملا

 ركعي ال نكل « ةّحصلا مدعب « ةيدنهلا ١ حيرصت فلاخي اذهو : لوقأ

 « ميرحتلا ةهاركو داسفلل لماشلا زاوجلا مدعب ترّبع امنإ ينأل « ٌىلع

 . اعيمج (« ةيدنهلا ١ حيرصتو يراقلا ريسفت ىلع قبطنيف

 نأ :- ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلا وه نوكي نأ وجرأو - يل رهظي يذلاو
 امك ؛ ةالصلا صوصخ يف ةاعارملا مدع ملع اذإ وه امّْنِإ . . نالطبلا

 باوصلاف !الإو «هريغو « ٌردلا » رتو يف هب مزجو يقانغسلا ةمالعلا هراتخا

 نإو « طاتحم ريغ هنوكل هركتو « دسفملاب ملعلا مدعل ّمصتف «يراقلا عم
 !!ٌدْعُب هيف ناك نإو « زاوجلا ىلع « ةيدنهلا » مالك يف ةّحصلا تلمح

 . نالوقلا قفاوتيف
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 يضاق مالك لخدأ « ةيدنهلا ١ بحاص نأ لمحلا اذه ىلع ليلدلا نمو

 يفن قيلعت تعمس امك ةيناخلا ّصن امنِإو «ةحصلا مدع ةلأسم تحت ناخ

 دنع سأبلا ةوجو ةفلاخملا موهفمب ديفي امنإف طئارشلا كلتب سأبلا
 ؛زاوجلا مدعل واسم وه معن . نالطبلا مزلتسي ال سأبلا دوجوو « اهمدع

 . ميرحتلا ةهاركل عماجملا لحلا مدع ىنعمب

 امَّل ُف التخالا : « ةينغلا » يف يبلحلا ةمآلعلا هيلع ّصن ام كلذ دّيؤيو

 . ٌعامجإلا  ةّحصلا ينعي  زاوجلا ىلعف !الإو « ةهاركلا يف وه

 ريسفت ٌحصي يذلا وه ذإ « ميرحتلل انهه ةهاركلا ْنأ كنع َنبهذي ال مث
 . تّبثتو مهفاف . يراقلا لعف امك ؟ هب زاوجلا مدع

 اذه يف مالكلا ققح فيعضلا دبعلاو ايابخ يقب دقو « يل رهظ ام اذه

 هللابو « ةيوضرلا ىواتفلا يف ةيوبنلا اياطعلا » ب ةبقلملا هاواتف يف مارملا
 : قيفوتلا

 دنع زوجت ال طاتحملا ريغ ّيعفاش فلخ ةالصلا تناك اذإ !هللا ناحبس

 ٌقحلا لهأ ىلإ نيرّوهتملا نيعدتبملا ءالؤهل ةبسن ّيأف « ةّمثألا روهمج
 عنملا ّدشأ ةعونمم اهنوكو . مهقلخ ةالصلا زاوج مدع يغبني « ةيادهلاو

 . ىفخي ال امك ىلوألاب

 « ةياهنلا »و « ةصالخلا »و « ةيناخلا ١ نم صوصنلا تعمس دق : هيبنت

 ةالضلا نأ :« ةيديلا 0 ؛ ةياقنلا حرش »و « ىواتفلا رحب »و « ةيافكلا »و

 نم بصحتملا نأو + مركشلا .بّصعتم يعفاش فلخ زوجت ال
 , ولا ف

 «بّصعتلا نم هللا هأّرِب نم دنع ةلبانحلا وأ «ةيكلاملا وأ «ةيعفاشلا ضغبي نم كلذكو :لوقأ )1١(

 .(هملس هنم )١7 . ةعونمم عدتبملا فلخ ةالصلاو عدتبملا الإ ّقحلا لهأ ضغبي ال هنإف
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 ديدملا نعضلا و ديدفلا نقلا هم ىيدلقملا ريغلاام راذقم نآلا رنا
 ىلع ٌرَعَو مهرودص يف لب !بسحف ةيفنحلا ىلع سيلو « ةيفنحلا ىلع

 ةجراخ اهنإف « ةيفنحلاب مهتيانع امّيس ال « نيدلا ةّمئأل نيدلقملا عيمج

 زاوج مدع ىلع هدارفناب ليلد اذه تاياورلا هذه ىلعف . نايبلا قوط نع

 امّنِإ هبّصعت ْنأ ىفخي ال : « حتفلا ١ يف ققحملا لاق ّنكل . مهب ءادتقالا
 . هتف بحسوب

 ةهاركب قداصلا ّلحلا مدع ىنعمب زاوجلا مدع ْنأ تملع دق : لوقأ

 لاكشإلا ديعأ نإفآ# ةيميرحت ةهوركم قسافلا فلخ ةالصلا نأو «ميرحتلا

 ىلإ ليلدلا اذه لوؤي ذئنيحو « انمّدق امب مالكلا اندعأ « ةيدنهلا ١ يف امب

 امل تادياوكتايالرلا نوكت لمحل ٠ ىفخي الايك كا ليلدلا

 هناحبس هللاو .ميرحت ةهارك عدتبملاو قسافلا فلخ ةهاركلا ْنأ نم انقَقح
 ا لك
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 عبارلا ليلدلا

 امّيأ : هنع ىلاعت هللا يضر مظعألا مامإلا ةّمآلا جارس ةّمئألا مامإ لوقي

 رفكلا هيف للزلا بجوي اميف ة ةرظانملا دنع ةلز يف هبحاص عقي نأ دارأ ملكتم

 رفكلا هيلع ىْشْحُي هنأ رفاكلاب دارأ ) رفاك وهف . . ةيرورضل دئاقعلا نم

 .( !ىلاعت هللاب ذايعلاو

 مصخلا ليجخت دارأ نإ :؟''مامإلا يضاقلا تعمس : « ةصالخلا ١ يف

 ها .رفكلا هيلع ىشخيو ءرفكي ال يدنع : لاق . رفكي

 : رفكلا تاملك يف هتلاسر يف يفنحلا ديشرلا ردب ةمالعلا لاقو

 , ًاعامجإ : يأ ؛ رفك دقف . .هسفن رفكب يضر نم « طيحملا ١ يف

 . خياشملا فلتخا ؟ هريغ رفكبو

 : هلصاحو «رودّصلا ىلع رطسي نأ هّقح ام مالسإلا خيش نع ركذ ّمثو

 ةياور ىلع انرثع دقو : لاق هل « هنسحتسي ناك اذإ . . ار فك نوكي امنإ هنأ

 ها . ليصفت ريغ نم .ٌدفك ريغلا رفكب ءاضرلا نأ ةفينح يبأ

 « ىبتجملا ١ يف ركذ يتلا ةياورلا هذه يهو : تلق

 : ( ردبلا ةلاسر ) يف ام لقن دعب يراقلا ةمالعلا لاق

 وأ « ةلمجم تناك اذإ ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ ةياور ْنأ : باوجلا

 ملسملا ىلتبُي نأ ةلواحمو « هبحاص رفكي نأ دارأ هْنِإف '”ةقلطم هترابع

 .ناخ يضاق لجألا مامإلا ديري )١(

 . (هبر همّلس ؛هنم) ملعأ ىلاعت هللاو ها . ةيفنحلا دعاوقلا ىضتقم ىلع اهدتيقنو اهلّضفن اَنِإ :انلق (؟)
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 ةالصلا زوجت ال : ءاملعلا لوقي ! رفك رفكلاب اضرلاو « رفكلاب اضر رفكلاب
 . ملكتملا اذه لثم فلخ

 يبأ لوق اّمأو : ( 2« ىبتجملا ١ بحاص ) لاق : «ريدقلا حتف » يف

 وبأ هرّرق يذلا ديري نأ زوجيف ؟( ملكتملا فلخ ةالصلا زوجت ال ) فسوي

 رظانت كتيأر : لاقف « هاهنف مالكلا يف رظاني ًاداّمح هنبا ىأر نيح ةفينح

 نأ ةفاخم ريطلا انسوؤر ىلع ناكو رظانن انك : لاقف ؟!يناهنتو مالكلا يف
 ةلز دارأ نمو ! !مكبحاص ل نوديرتو نورظانت متنأو ء انبحاص لزي

 ضوخلا وه اذهف « هبحاص لبق رفك دق وهف « هرفك دارأ دقف . .هبحاص

 . ىهتنا . هب ءادتقالا زوجي ال ملكتملا اذهو ! هنع يهنملا

 اضرلا هبولسأ نم جرخي يذلا ملكتملا كلذ فلخ ةالصلا زجت مل اذإ

 ٌريفكت مهدصق لصأ نيذلا ًاحيرص نوبّصعتملا ءالؤهف « هريغ رفكب
 ريرقت كلب[! 1! دتر رسولا" ) ينودومسي نإ يكمل
 مهتبغر اهيلن لاا يم وئام تلك نزلا دج رباكمللالو ك#ريرحتو

 اودجو اذإ نوحرفي مِهَّل كش الو . نكمأ امهم ةرفك نيملسملا ذاختا ًانيقي
 . لطابلا مهمعز يف ًاليبس كلذك

 نوَّدَجَي رفكلا نم نوظوفحم نيملسملا نأ هللا دمحب تبث اذإو
 ّيأ ّدشأ مهمكش# . ملكتملا كلذ فلخ ةالصلا زجت مل اذإ « نومتغيو
 . ىدهلا قيرط ىلإ يداهلا هللاو . مهب ءادتقالا زوجي فيكف « ةدش
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 سماخلا ليلدلا

 ٌدشأ ٌرمأو « امهريغو مهقسفو مهتعدب ىلع ًءانب مالكلا ناك انه ىلإ

 يف ةّو فلأ رسعلا ىتأأتي هيلع ءانب ةفلاتلا ةفئاطلا هذه نع ردصي مظعأو

 ةحيحصلا ةحيرصلا ّيَّنلا ثيداحأ نم جرختسي هنإ ىتح مهمالسإ سفن
 رفك يف مهنوك مهيلع ىلاعت هللا ةمحر ماركلا ءاهقفلا ريهامج لاوقأو

 نإ ) مهلوق كلذ ؟وه امو « ةضحم ةلطاب مهفلخ ةالصلا ْنأو « نيتم

 رئاس نم ةيلبنحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا ) هلوقو « ( كرش ديلقتلا
 « ةحارصلاب نيملسملل رافكإ كلذ َنإف !( نوكرشم مهنأ ةّمئألل نيدلقملا
 فالآو ,فولألا تاّدمل رافكإ وه لب « نينثا وأ دحاو ىلع اذه رصتقي ال مث

 « ةنس ةئميةرشع ىذدخإ ذنم نينمؤملا ةّماعل لب ؛نمزلا اذه نم”ال" « ةفلؤم

 ةلملا نيطاسأو ةّقلا نيكارأو « ةزآعلا ةرضح ىدل نيبوبحملا رباكأ مهيفو

 . نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةقيرطلا ةلمكو ةعيرشلا ةلمحو

 يف بألاو « مهبهذم يناّبل ئدتقملاو عجرملا هللا ٌنيلو هاشلا لوقي

 رهظ نيتئملا دعب : « فاصنإلا » ةلاسر يف ..ءادتقالاو ملعلاو بسنلا

 بهذم ىلع دمتعي ال ناك نّم لقو « مهنايعأب نيدهتجملل بهذمتلا مهنيب

 دنتسا يذلا ينارعشلا باهولا دبع يدّيس هللاب فراعلا مامإلا لوقي

 ءاربك نم هريغو نهارلا ةّيباهولا مامإ © ىربكلا ةعيرشلا نازيم » هباتكب
 : اذه « نازيملا ١ سفن يف لوقي ةفئاطلا

 لصي مل ماد ام هبهذم يف نيلوقلا نم حجرألاب لمعلا دّلقملا ىلع بجي
 يف سانلا لمع هيلع امك فشكلاو قوذلا قيرط نم نازيملا هذه ةفرعم ىلإ
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 لاوقأ عيمج يأرو «قوذلا ماقم ىلإ لصو اذإ ام فالخب . رصع لك

 يهتنتو اهنم ءىدتبت لوألا ةعيرشلا نيع نم رجفنت مهمولع روحبو ءاملعلا

 بهاذملا يواست هدوهشل نّيعم بهذمب دّبعتلاب رمؤي ال اذه لثم نإف ءاهيلإ
 . ًاصخلم ها . ةعيرشلا نيع نم ذخألا يف

 ىمظعلا ةبترلا كلت لان الو ؛ داهتجالا ةبتر غلبي مل نم نأ تبث ةّمث نم
 هيلع ىضمو . اعطق نّيعم مامإ ديلقت هيلع بجي . . ةيالولاو فشكلا نم

 هباتك يف يلازغلا مالسإلا ةّبح مامإلا لاق ىتح « نامز لك ءاملع

 مامإ دلقملا فلاخي نأ دحأ دنع زوجي ال : « ةداعسلا ءايميك ١ باطتسمل
1 

 ءالؤهف  هللاب ا ذايع  ًالرشو ا" ر فك ّيصخشلا ديلقتلا ناك اذإ ! هللا ناحبس

 مهلك ةنس ةئم ةرشع ىدحإ ذنم نينمؤملا ةّماعو رصع ّلك نم ءاملعلا

 تاثم نأ« عملا نإ هراكن فاك ب 3 اواجأ نمو !! كدت وكر شم
 ةنئسلا لهأ ةّماعو ءاهقفلاو نيثّدحملاو ءايلوألاو ءاملعلا نم فولألا

 ةشألا ديلتستبلا اغ ارلهس د قرتشلا» تا بيات نيالا و كلا احصأو

 امإو «يفنح اّمِإ وهف . . لجر نم ىرت نّم « مهممه قتاوع ىلع ةعبرألا
 لهأ نم ةيجانلا ةقرفلا ترصحنا ىتح « يلبنح اّمإو «يكلام اّمإو «يعفاش

 لّوألا ليلدلا يف هلقن ٌرم امك « ةعبرألا بهاذملا هذه يف ةعامجلاو ةئسلا

 ءانث يضاقلا رّرحيو « ىلاعت هللا همحر يرصملا دمحأ ةمالعلا دّيسلا نع

 : يرهظملا ريسفت يف ةيباهولا ةفئاطلا هيلع دمتعي نّمم وهو يتي ينايلا هللا

 وه ذإ «مهنايعأب ةّمئألل بهذمتلا روهظو بهاذملا رّرقت دعب عامجإلا دارأ امنإو :لوقأ )١(

 ىوعد يف دادتعالا مدعو «ىفخي ال امك بهاذملا باحصأو سانلا نيب ةفاضإ ال ؛حيحصلا

 . (هنع ىلاعت هللا يضر هنم )١7 رصب يذ ىلع ىفخي ال امك رهتشم ٍثكو ركّدو دش نمب قافتالا
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 ملو بهاذم ةعبرأ ىلع ةعبرألا وأ ةثالثلا نورقلا دعب قرتفا دق ةئسلا لهأ

 . ةعبرألا هذه ىوس لئاسملا عورف يف بهذم قبي

 تافنصم نم امهريغو ةيعفاشلا تاقبطلاو ةيفنحلا تاقبط يف رظنت ولو
 ةّمئأ نم ةعبرألا بهاذملا هذهل نيدّلقملا رهظأ يف ىضم نم ملعت ءاملعلا
 يعفاشلا وأ يفنحلا مسا مهسفنأ ىلع اوقلطأ نيذلا نيبوبحملا رباكأ ىدهلا

 2 -َ 5 < ع و
 اجيورت رتافدلا اورّدحو «مهبهذمب [مئاد اوتفآو « بقللا سفنب ادبأ اوركذو

 لوقلا ,ءمهلمع مكنع اوعد ءاذكو اذك هللا ذاعم مكدنع ءالؤه ّلك ءهل

 ديلقتب اورمأ نيذلا ءاملعلا نم ةريثكلا تاعامجلاب مكُّظ ام نوملست

 دمحم مانألا دشرم مامإلا لوقي « مهنع لوقنملا بهذملا وه ناكو « نّيعم

 ىلع قفتم دلقملل هتفلاخم : « مولعلا ءايحإ ١ يف يلاعلا هّرس سدق يلازغلا
 . نيلصحملا نيب ًاركنم هنوك

 نَم : يودزبلا مامإلل « فشكلا ١ نع آلقن ؛( ؛ ةياقّتلا ” حرش ) يفو

 ام بهذم لك نم رايخلا ٌيقعلل تبثأ . . ةلزتعملاك ا دّدعتم قحلا لعج

 . ادحاو ًآامامإ يقعلل مزلأ . . انءاملعك (دحاو لعج نمو « هاوهي

 نوكي نأك ةيفالخلا لئاسملا يف دّدعتم قحلا ْنأ ىري يذلا نأ : هانعم
 مارحو لالح هللا دنع وهف . . رخآ يف الاحو بهذم يف مارح ءيش

 بهذم اذه « هاوهي ام بهذم لك نم ذخأي نأ ىّماعلا ري وه « انضيأ

 مامإ َديلقت يّماعلا ىلع بجوي ًادحاو ّقحلا ىري نمو «مهريغو ةلزتعملا
 . مهريغو انءاملع بهذم اذهو يعم

 « قئارلا رحبلا ١ فّئصم يرصملا ميجن نب نيزلا ةمالعلا لوقي

 رئابكلا يف ) هتلاسر يف تافئصملا نم امهريغو « هابشألا »و

 برشو « ةطاوللاو « انزلا :رفكلا دعب يه اولاقف رئابكلا اّمأ : ( رئاغصلاو
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 . ارصتخم ها .هدّلَقُم مكح دّلقملا ةفلاخمو « رمخلا

 ماعلا ذخأي نأ اوزّوجي مل نيقيرفلا ءاملع : « لَحَّنلاو للملا ١ يف

 . يعفاشلا بهذمب الإ يعفاشلا ٌئّماعلاو « ةفينح يبأ بهذمب الإ يفنحلا

 نأ ءاهقفلا دنع حجرملا : « ديجلا دقع ١ يف هللا يلو هاشلا رّرحي
 . هتفلاخم هل زوجت الف بهذم هل بهذم ىلإ بستنملا ماعلا

 مهنأ يلازغلا مامإلا مهنع لقن نيذلا لضافألا نيهتنملا عيمج تيأرفأ

 ديلقت نوبجوي اوناكيةّملادلا باك يب ينو 5 ةةيلغتلا بك رت نوركتي اوناك

 باحس نم « رحبلا ١ بحاص فرتغا نيذلا ماركلا خياشملاو . نّيعم مامإ

 نيقيرفلا ءاملعو « ةريبك يصخشلا ديلقتلا كرت نوّدعي اوناك مهمالك

 يلو هاشلاو ( <« لحنلاو للملا ١ بحاص ) مهنع لقن نيذلا ماظعلا ءاهقفلاو

 اوناك ءالؤه ّلك ؛زوجت ال نّيعم مامإل ديلقتلا ةفلاخم نأ اورّرق مهنأ هللا
 يف مكداقتعا يف اذه متزواج ول !!هللا ذاعم نيكرشم ًارافك مكجهنم ىلع

 مهتاملكو ةليلجلا مهتافئصم يف مهسفنأ اوحّرص نيذلا كئلوأ نيّدلا ةّمئأ

 صلاخ كرشو رفك وه امم كلذ ريغو ؛نيعم مامإل ديلقتلا بوجوب ةليمجلا

 نييعتب مهنوركذتو مهنوّمستو ءالؤه ّلك نورفكتفأ « مكبهذم ىلع
 .!! مهيماسأ

 تذأ دقو « ّقحلا لهأ مالعإل ةزيجو ىوتف ةزجوملا ةلاسرلا هذه

 لاوقألا كلت عستال ء نسحأ هجوب ّيهقفلا مكحلا راهظإ وهو اهتفيظو

 ديري يناّبرلا قيفوتلا هدعاس اذإ ريقفلا نكل « ةرثاكتملا صوصنلاو ةرفاولا
 لاوقألا كلت نم ةحلاص ةلمج يلتجت بابلا اذه يف ةعماج ةلاسر بتي نأ

 ًالصأ نيدلقملا ريغل ةيبهذملا لوصألا لصأتستو « ديدج زرط يف ةريثكلا
 . مهنودنتسي نّمم ةدنتسملا تاملكلاب
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 ءاملعلاو نيدلا يف ةمئألا كتلوأل ءامسأ درس ىلع رصتقأ انهه ينإ

 ىلع اهصوصخب مهتاملك ىلإ ارظن ؛نيكرشم ةرفك اوّدغ نيذلا نيدنتسملا
 . ةيملاعلا ترملاب ةاعلاو "ا نيدلقبلا يق نعل

 مامإلل ذيملتلا ذيملت يناجزوجلا قاحسإ نب دمحأ ركب وبأ مامإلا مهنم
 مامإ لجألا مامإلا . يساّرهايكلا مامإلا « يناعمسلا نبا مامإلا « دمحم

 نيدلا ناهرب مامإلا «٠ يلازغلا دمحم دمحم دمحم مامإلا « نيمرحلا

 يراخبلا ديشرلا دبع نب دمحأ نب رهاط مامإلا « « ةيادهلا ١ فّصم

 مامإلا « مامهلا نبا دمحم نيدلا لامك مامإلا « ( « ةصالخلا ١ فئصم )

 اًيركز مالسإلا خيش مامإلا « ينارعشلا باهولا دبع مامإلا ٠ صاّرخلا يلع

 فتصم ) اشاب لامك نبا ةمالعلا « يكملا رجح نبا مامإلا « يراصنألا
 يراقلا دمحم ناطلس نب يلع ةمآلعلا «(« حالصإلاو حاضيإلا 0

 نيز ةمالعلا « ( « ةياقنلا ١ حراش ) دمحم نيدلا سمش ةمالعلا « يكملا

 يرصملا ميجن نبا رمع ةمالعلا « ( « رحبلا ١ فئصم ) يرصملا نيدلا

 يشاترمتلا يزكغلا هللا دبع نب دمحم ةمآلعلا « ( « رهنلا» فّصم )

 فتصم ) يلمرلا نيدلا ريخ ةمالعلا « «راصبألا ريونت ١ فئصم )

 زمغ » فتص# ) ري دم يدا شمف# ىلا | عيل ب رظيلا ىراتفلا »

 ( ّردلا » فّنصم ) يقشمدلا يلع نب دمحم ةمآلعلا « ( « رئاصبلا نويع
 . ( 2« بهاوملا ١ حراش ) يناقرزلا يقابلا دبع ةمالعلا « ( « نئازخلا »و

 ينيسحلا نيسح نب دمحم نب ركب يبأ نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ةمآلعلا
 قحلا دبع انالوم ققحملا خيشلا ةمالعلا « ( <( يطالخأ رهاوج ١ فتصم )

 ةمالعلا « يواطحطلا يرصملا فيرش دمحأ ةمآلعلا « يولهدلا ثّدحملا

 فئصم « ( « ةينملا » فّئصم ) يماشلا دمحم نيدلا نيمأ يدنفألا
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 بدأ) 7-2 «(ليفصملا» كيف .(رهاوجلا» 0-52 «(«ةيجارسلا»

 فئصم « «عمجملا ١ فئصم « « ةيناخراتتلا ١ فئصم « «لاقملا

 ملاع ةئتم سمخ اوناكو « ةيريكملاعلا ىواتفلل نوفلؤملاو . (« فشكلا »

 « ىناثلا فلألل دّدجملا ىتح « نيملسملا دادمإ ١ فلّؤم رارقإ بسح ىلع

 تو + نتي نتابلا لنإ 2100 ىضاقل اور يرعلا ةيعواشلاو قنا يلوماشلاو

 هللا لاق امك نكلو « هل نيدلقملاوييعاتأو هسفن يولهدلا نيسح ريذن

 تر هلل دمحلاو !؟«نررؤيتل 11051737 7 ةقاينكأت » ىلاعتو هناحبس
 , .نيملاعلا

 يملكتم نم نورخآو « هسفن رصعلا مامإ هدنتسا نم مهيف ْنأ فيرطلاو

 ةرهاقلا مهتاملكو ةرهابلا مهلاوقأ اورتسو « لفاغتو لهاجت نع ةفئاطلا

 . ركملا ليذ تتحت ةفئاطلا لوصأ لضأتست تناك يتلا

 ءاملعل مهدانتسا ْنأ ىلاعت هللا ءاش نإ ةلاسرلا كلت يف تبثأ فوس

 مهبهذمب مهل ةقالع الو « ماوعلا ىلع سيبلتو ةطلاغم ضحم فلسلا
 « مهبهذم لوصأ مدهت يتلا يه اهْيلإ نودنتسي يتلا,هذه لاوقألا_كب ٠ « ًالصأ

 مهل وأ ٠ فلاخملاو قفاوملا نيب زييمتلل روعش مهدنع سيل ءالؤه نكلو
 " لاجل اغا ك١ ديصل اانا ا نيل ان اق ككلاو . . كلذ

 ديلقتلا بوجو ثحبل مهضّرعت نأ ىلع ةلاسرلا هذه يف هيأ اضيأو

 الك نورّجملاو نييعتلاب نولئاقلاو ٠ سيبلتو ديك ض حم همدعو يصخشلا

 ىري نمب اذهل قلعت ّيأو## ١ . ١ 2307اوج نوملسي نيقيرفلا

 ديلقتلا نوك ينعي « ةيئادبلا ةّيضقلا اوّوميل ءالؤه ا سأر ًرفكو كرش ديلقتلا
 نم نورفطي مهيلع قيرطلل ًاليهست ةاهدلا ءالؤه « زئاج هنأو ؛كرش ريغ

 هيف لاقملا يف نوذخأي انلبق ملعلا ووذو « بناجلا كلذ ىلإ بناجلا اذه
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 وجنيلف ةاهدلا ءالؤه ىلع قيرطلا ٌدسب ءدبلا يغبنيو « نانعلل ًءاخرإ

 مامإلا ىلإ اودصقيلو « كلذ دعب ةمرحلا نعو « الَّوأ كرشلا نع مهسفنأب

 ءاملعو « دحاو ناسلو دحاو بلق ىلع ءالؤه درت نيقيرفلا لاوقأ هدعب نم
 . هللا ذاعم !نوكرشم ةرفك ءالؤه معز ىلع نيفرطلا

 يف لمكأو مهّدر يف ّمتأ رييختلاب لاوقألا نأ ىلاعت هلضفب تبثأس لب

 ىلاعت هنوعب نّيبأسو ٠ ةجرف بجعأ اهيلإ دانتسالاف كلذ ىلع « مهبيذكت

 مالكلا ضقانتمب نوتأي « مهسفنأ بهذم مهدنع حّقني مل ءالؤه ْنأ
 ءيش ئوعدلا «ةصرف نم نودجي امفيك نوفصيو ماكحألا فلاختمو

 طق نوتبثي ال !! هريغ ءيش باوجلاو ؛ءيش ضارتعالاو ؛ءيش ليلدلاو

 ناك ام امّيس ال ؛ نيعدتبملا عيمجل ةريتولا وه هَل كلش الو « ةدعاق ىلع

 ددصب انهقبت سل انأ ب خّسري ىتح ةّدَم بطتي ثيح . .اذك اردقي ايثدحتسم

 ءادتقالا مكح حاضيإ يدصق امنإو « هقيقحتو عازنلا لضأ ف“ ثحبلا

 !هيلإ عوجرلا بسان كلذل « مهب
 « كرشووكتك اقل نإ اتعود الع نإ لح الان لاقل رتاج و

 ءاملعلا نم الا و قالا رشم 007 نوقع يك ثق ف دلقملا نأو
 ىلع ةيدمحا زم مالا نم ةديقا عيب الويك قاوفك ءايلوألاو

 يماشلا ةمالعلل لوقلا سفن ركذأ !! راهج ةّيحتلاو ةالصلا هيلعو اهالوم

 ىلع ءانب رفاك وهف . .نيملسملا نم ًادحاو رفك نمو . يماسلا هّرس سّدق
 . ةحيحصلا ثيداحألا رهاوظ

 رهاظب لمعلا ىوعد ريبك اهل ةّيرهاظلا ةقرفلا هذه نأ فيرطلاو
 ء ملسمو « ّيراخبلاو ء دمحأو « كلام : ةّمثآلا ىور !! ثيداحألا

 - امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نب هللا دبع نع ؛ يذمرتلاو « دواد وبأو
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 ا 1١
 0 هيلع ىلاعت هللا ىلص يلا لاق «  ملسمل ظفللاو
 غل اق امك ناك اَمُهُدَحَأ اَهِب َءاَب ُدَقَف ( ٍتفاَك ) هيخأل لاق
 . ا ِهْيَلَع ْتَعَجَر

 دل

 م

1 

 نإ. انه 5 3 ١

 لاق ؛ هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع ؛ « يراخبلا حيحص » يفو

 ف ( ْدِفاَك اي ) هيخأل ل جول لاق اَذِإ ١ : مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىَلص هلوق
 هدا ميقا

 هللا يضر ٌرذ يبأ نع ؛ ملسمو « يراخبلاو . دمحأ : ةّمثألا ىورو

 الجو اَعَد نم ضل“ مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يلا لاق : هنع ىلاعت

 ُلُجَر يمي الَو « ْيَلَع راحل | َكِلَدَك َسْيَلَو ( هلآ ُوُدَع) لاق وأ ٍرْمَكلاب

 ةَبِحاَص نويل مك دَلَع ثدتأ كلوا . ٍرْفَكلأب هيِمْرَي الَو ٍقْسفلب الُجَر

 . !رصتخلا ندروع( َكلذك

 ميساقتلا ١ ب ىّمسملا (هحيحص » يف نابح نبا مامإلا ىورو

 ٠ حيح ولن ككل لايجنا يض رار وكلا جب يبأ نك كك ءاونألاو

 اهب ءَبأل إ طق الُجَر ُلُجَر َرفكَأ ام ١ : مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يلا لاق
 « هريفكب رمكا ال إَو َاَرفاَك ناك نإ . . اَمُهُدَحَأ

 وأ ؛ قيدنز وأ ؛ كرشم دحأل لاق نميف ٌمكحلا كلذكو : ءاملعلا لاق

 ليعامسإ نب ب ينغلا دبع يدّيس هللاب فراعلا ةمالعلا لاقو . قفانم وأ «دحلم

 رد يأ ثيدح تحت #(ةيددلا 00599017995 ىسدفلا/ هرس سدق ىسلبانلا

 هيمن رشلا نأ ؛ ىلا هللا ل : هنع ىلاعت هللا ىضر

 . (مخلععا رقما قاف وماسلالاو ةقدتر ايفان كو

 ( كرشم اي ) كلذك : هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا ثيدح تحت لاقو

 هوحنو .٠
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 ناي ةيداحألا هديب ملا اذه نفت في دقو. د قيقرعلا لابو لؤقأ
 «(هللا ّودع) لئاقلا لوق مكحب هسفن ثيدحلا يف حّرصو هللا ودع كرشم لك

 ( قساف اي ) دحأل لئاقلا لوق نأ مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ُحيَّنلا حّرصو

 لخديف رافكلا ماسقأ ثبخأ لب «ريثكب عنشأ كرشملاف «هبحاص ىلع عجري
 ب ىلاعتو هئاحيبسهللاب ذايعلاوباكلّوأ الوخد ( رقاك اي ) هلوق ىف موه

 اذإ هةارملا لثم نمؤملا نأ : ترلقلا ساس ريدان ىلع عوجرلا اذه هجوو

 كلت نم ًءارب لجرلا ناكو ( قساف )وأ ( كرشم )وأ ( رفاك اي ) هريغل لجرلا لاق

 كلت ىف تسكعناو لئاقلا ىفنل ةميمذلا فاصوألا هذه تناك دقف . . بويعلا

 هيركلا ميمذلاا 235 ري# اهبف سكعنا ة]لئاقلا اذه فن ريوتايلإلا ةآرملا

 ناك « رابغلاو ثوللا اذه نع ةّجم ةهز ذم ةارملاو « ةّولجملا ةارملل ةروص

 . « ةّيربلل لق متكلم َنوُلوُقَي  ربختلا لكحب  مهدرو وفلإ) ًايييدحلا اذه
 . مُهيِقاَرَت زواجي ١ : ثيدحلا يف درو ام بلقلا لاحو

 ركب يبأ مامإلا : لثم ؛ ةّمئألا رباكأ نم ريثك هقفلا ىلإ قلطناف ؛كعبو

 ىلاعت هللا ةمحر اراخب ءاملع ضعبو « خلب ءاملع ةّماع هريغو «٠ شمعألا

 «ةروكذملا ثيداحألا ىلإ ارظن ؛هقالطإ ىلع مكحلا اذه نورجُي مهيلع

 . قالطإلا ىلع رفكلا بجوي ملسملا رافكإ نأ نومعزيو

 ىلومل ( « ررغلاو رردلا ١ حرش ) يف يسلبانلا ليعامسإ يدّبس لاق

 ( رفك ) لوقي شمعألا ركب وبأ هيقفلا ناك ( رفاك ) ملسملل لاق ول : ورسخ

 . رفكُي ال : خلب خياشم نم هريغ لاقو

 عجرف « رفكُي هّنأ اراخب ةَْثُأ ضعب باجأف اراخبب ةلأسملا هذه تقفتاو

 ىلإ عجر ركب يبأ هيقفلا لوق فالخب ىتفأ نمف :رفكُي هنأ خلب ىلإ باوجلا
 . ًاصخلم خلا . . . . هلوق

 /ا/

 ا م71



 يلع المل ( « ربكلا هقفلا ١ حرش )و ( ديشرلا ردب ةمآلعلا ةلاسر ) يفو
 . متاشلا َرْفَك : اولاقو ؛يخلبلا ركب يبأ ىواتف ىلإ ّلكلا عجرف : يراقلا

 لوق ىلع رفكي ال نأ يغبنيو : ةروكذملا ةرابعلا دعب « ماكحألا ١ يفو

 . اراخب ةّمئأ ضعبو ثيللا يبأ

 ىليصفتلا :ماركلا ءاهقفلا دنع حّجرملا دمتعملا حيحصلا بهذملا يفو

 امك ريفكت داقتعا ريغ نم . . متشلاو ٌّبَّسلا ةقيرط ىلع ( رفاك اي ) لاق ولف

 ريغ بالكلاو ةمجلملا ريغ رمحلاك ؛ نيكتهتملا نيرّوهتملا بأد وه
 . رفك !الإو « يقيقحلا ىنعملا دارُي ال ثيح . . ةدتئقملا

 رردلا » حرش )و « ةيدامعلا لوصفلا »و « ةريخذ ىواتف ١ يف حّرص

 ( ةياقّثلا ) حرش )و ع ( يدنجر بلل « ةياقّثلا » حرش )و ( « ررغلاو

 دبع ةمالعلل « ةينابهولا » حرش )و « « قئافلا رهنلا >و « ( يناتسهقلل
 بهذم اذهل نإ ةلب عملا يفكلا" مكاهربغاو 1! راتخملا رولا وي © ( ربلا

 . هب ىتفملاو « ىوتفلل راتخمو راتخم

 وهو . .”ةنويش كش ا رفاك هديعا وملاك ساحق كافل رقي

 لثم لاق نّمو . ًارفك مالسإلا نيد لعج دقف . . ملسم وه لب مرفاكب سيل
 . رفاك وهف . . ( دصقلا اذهب ) لوقلا اذه

 سيل هنأ مهمارلا مير 0150 ير شلل كابو - لونا
 نوكي نأ زئاج الو « نيدلا نع ولخ لجر الو ؛ افك هنيد ناك نم الإ رفاكب
 . دحاو تقو يف نانيد لجرل

 ناعمتجي ال ناسنإلا ىلإ ةبسناب ضيقنلا يفرط ىلع مالسإلاو رفكلا َنِإف
 م ل. ىلاعت لاقو 4 ادوتك اَميَو كاشاكر 2 كاع لاق ناعقتري لو ادبأ
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00 

 . 4 فوج ىف نبل نم لد هلأ َلَعَج

 يف ديزو « رفك هنيد ّل : هانعم ادمؤم رفكي ذإ ًالثم ديز لجرلا اذهف
 اذه نأ مرج الف ءرخآ نيد هعم نوكي نأ زوجي ال نيدب فصّتم عقاولا
 ال خيدلا كلذ امو + ديزهب فصت"١ يذلا نيدلا كلذ ارفك ذختي امنإ لخرلا

 لعجي نّمو « صارفك مالسإلا نيد لجرلا اذه لعج ةرورضلابف « مالسإلا
 ! !نعطق رفاك وهف . . ًارفك مالسإلا نيد

 يف ىوتفلل راتخملا « ةيدنهلا ١ يف : ءاملعلا تارابع نآلا عمساو

 . متشلا دارأ ناك نإ تالاقملا هذه لثمب لئاقلا نأ لئاسملا هذه سنج

 ىلع اًعب اذهب هبطاخف اًرفاك هدقتعي ناك نإو « رفكي ال ارفاك هدقتعي الو
 . ىهتنا « ةريخذلا ١ يف اذك . رفكي ؟رفاك هنأ هداقتعا

 ملسملا دقتعا امل هنأل : « ةريخذلا ١ نع ؛ « رهنلا ١ نع يماشلا داز

 . ًارفك مالسإلا نيد دقتعا دقف . . ًارفاك

 نإ ؟رفكي#لهو « ( رفاكإاي) ب.متاشلاب نع : «راتخملا ٌردلا ١ يف

 . ىتفي هب . ال !الو . معن ا رفاك ملسملا دقتعا

 هذه سنج يف ىوتفلل راتخملا : يطالخلا ميهاربإ ةمالعلا لاقو

 بطاخملا ٌرفك دقتعا اذإو « رفكي ال متشلا هب دارأ اذإ لئاقلا نأ لئاسملا

 نمو ءرفك مالسإلا نيد نأ دقتعا دقف ًارفاك ملسملا دقتعا امل ْنأل « رفكُي
 . رفاك وهف ؟اذه دقتعا

 يت

 لاق اذإ : « ةيدامعلا لوصفلا » يفف !!رفكلا ىلإ ًاملسم بسني نم رفك يف

 لاقو « لئاقلا رّمكُي لوقي شمعألا ركب وبأ هيقفلا ناك ( رفاك اي ) هريغل

 خلا... . .. لئاسملا هذه نيت ىف ىرفنلا راتكملاو م رثكال + ريغ
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 أ لفت دب ًاعم « رهنلا »و « ةيدنهلا » لقنب « ةريخذلا ١ نع هاه منع ركذ

 .. 2 نعش

 ول هنأ راتخملا :« زومرلا عماج ١ يف دمحم نيدلا سمش ةمآلعلا لاقو

 0 ل . امهش ىفاطخلا اذه دقتغا

 يف امو . ( يدامعلا ) يف امك ءرفك مالسإلا دقتعا هنأل + رفك

 . نيملكتملا عامجإ هب ديرأ ؟عامجإلاب رفكي مل هنأ « فقاوملا »
 ب املسم فذق : ( « رحبألا ىقتلم ١ حرش ) « رهنألا عمجم ١ يفو

 ولو « رفكي الو رزتعي ِهّْلَف . . ارفك هدقتعي الو متشلا دارأو « ( رفاك اي )
 . ار فك مالسإلا دقتعا هلال « رفك ا" رفاك بطاخملا دقتعا

 نع ( « ةيدمحملا ةقيرطلا ١ حرش ) يف ينغلا دبع ةمالعلا لقنو

 يد نيكل + ام نيع ركدللا ىوتفلل راتخملا : «ماكحإلا »

 . يفك ٠ وفك مالشإلا_نيد نأ دقتعا نمو" ( دازو

 نإ ةرسغ ديْشَأ "11 ةفئاطلا مكليل لشاؤعت : هب ىتفملا بهذملا اذه ىلع

 يف كلذ نوبتكيو « داقتعا نع نيكرشم ةرفك نيملسملل نولوقي ءالؤه
 نم ىك قافتاب مهرفك مزليف « ىواتف كلذب نوردصُيو مهتافّئصم
 وأ « ينارصن و . يدوهي فلخ ةالصلاك مهفلخ ةالصلاو « نيبهذملا

 .هيف عقو . . هيخأل ا رئي رفح نم !!يكودنه وأ «٠ يسوجم

 لاوزلل ضعت ءالؤك لناميإ 523 يتلا نقرلسملا ىلع قلطأ

 . ماظعلا ءاهقفلاو ماركلا ةّمتآألا بهاذمو ةحيحصلا ثيداحألا ىلع

 ِرِطَت مل كذّتلآ َتِيَلَف َتْكَلَه ََح ٍرطَحْلأ يف : ”يرسص اع تمدح ذاك

 انذاك ام ان وترقبلف «طاسنلا بلي كاشفا ميتال هب لقاح وك

 !!رافك مهل لوقن نل . . ةّر
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 نوئطاخ نومثآ ءالؤه «٠ لوسرلا دنعو هللا دنع لوقنسو لوقن ؛ لجأ

 اوسيل تاهيه نكلو « نولطبم ءايوغأ نولضم نولاض نوعدتبم نوملاظ
 مهسفنأ ءادعأ « اذك ردقب ًاليبس ٌرشب اوسيلو ؟ نيكرشم الو ؛ نيرفاكب
 ! !هللا كداب اوسلو

 ( هك الل هلإال ) ٍلْهَأ ْنَع َء اوُهُك :  مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىّلص انتين لاق
 فكل ىلإ َوْهَق . (3. | هلإال) َدَأ َرفكأ ْنَمَف ١ ٍبْنَدب مُهوُرمَك ال

 نا يضر رمع نبا ناش كرا 9 ةزونلا هجرعا « ثرفأ
 .اهيتغ ىلاعت

 ٍناَميإلا ٍلْضَأ نم ثآلث ١ : لاق مّلسو هيلع ىلاعت هللا لص هنأ يورو

 ناك طيني لادكت ال عز وتنال | هلإ ال) لات نك شمكلا ١-
 نع غد 0-1 ..ثيدحلا 1 . « ٍلَمَعِبم ًالْسإلا َنِم ُهْجِرْحَت

 . هنع ىلاعت هللا يضر سنأ

 00 ُمالْسِإلا ١ : لاق عب ةاضيأ امها. ىلصاتلا دروو

 ورمع نب ذئاع نع ؛ ءايضلاو « ٌئقهيبلاو « ٌنينطقرادلا هجرخأ . « لْعُي

 . هنع ىلاعت هللا يضر ٌينزملا

 ٍلْهَأ ْنِم ادهم نا لاق مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلأ ركذو

 . هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا يبأ نع ؛ ٌنليقعلا هجرخأ . « لبق

 مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىَلص انيبن نم ثيداحألا هذه امم لاب ىلع لازي ال
 ءاملعلا لوقو « ( ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن ال ) مظعألا انمامإ لاقمو

 هْنأو !( هيف هلخدأ ام دوحج الإ مالسإلا نم ناسنإلا جرخي ال ) نيققحملا

 ةلمتحملا قرطلا ٌدسنت مل ام مالسإلا يعّدي نم ريفكت نع زّروحتلا يغبني

 . اهعمجأب هيجوتلاو ليوأتلل ةفيعضلا
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 ةفئاطلا حالص يث رت اهلبق ىلع فيرا ةعبرألا ثيداحألا هذه نإ مث

 ّيأ ىلإ ثيدحلاب لمعلل نيعّدملا ءالؤه ْنأ رهظي ةنش نمو « (مامت اهتنايدو
 ثيداحأ ّيأ ثيداحأ كلذ نود نوذختيو « مهسفنأ ىوه نوري ّىدم

 . ةّيرهظ مهءارو

 تاملك يف انهه نأ هل ىلاعت هللا رفغ فيعضلا دبعلل رهظي لوقأو : اذه

 يف نيفتصملا نم ريثك بادو" مئوتتلا عضوم يف آقالطإ ءاملعلا

 نع ال كلذ ناك اذإ . . ملسملا رافكإب رافكلا لحم امّنِإو « ماقم ام ريغ

 بولقلا ّقشب رمؤن ملو « هرهاظب ملسم هنإف « الف !الإو « ليوأت وأ ةهبش
 تايرورض نم ءيش راكنإ ىلع هنم رثعن ملو ٠ بويغلا نكامأ ىلإ علطتلاو
 ! !هيفسلا كلذ هيلع مجه ام ريظن ىلع مجهي فيكف ؛ نيدلا

 طاحأ نم كلذب نعذي اضيأ ماركلا ءاهقفلا دنع قيقحتلا وه اذه

 . نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ةمحر مهمارم ىلع علطاو مهمالكب

 نينمؤملا ريمأ اورفكأ دق - ىلاعت هللا مهلذخ  جراوخلا نأ ىرت الأ

 امك نورفكي ال اندنع مه مث ءهنع ىلاعت هللا يضر ًاّيلع نيملسملا ىلومو

 نم اهريغو « راتحملا در »و «قئارلا رحبلا»و «راتخملا ردلا» ىف هيلع ّصن

 ” وقل تاربتعم

 بهذملا مزال ْنأ ملعت تنأف !؟ريفكتلا ىلع ليلدلا ريرقت نم رم ام اّمأو
 حاّرّشلا هركذ امك نيققحملا دنع ةلّوأمف ! ثيداحألا اًمأو «٠ بهذمب سيل

 ماركلا

 يف مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىَلَص هلوق هيلع ليلد َلدأ نمو : لوقأ

 هبزق امِلو « ([رفاك) هّمسي ملف !!« ُبَرقَأ رْفَكْلا ىلإ َوُهَف ١ : ّراملا ثيدحلا

 نوكي دق . . كلذ لثمب وأ « ىلاعت هللا ىلع َءارتجالا ْنأل « رفكلا ىلإ
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 ّيلعلا هللاب الإ ةّوق الو لوح الو « نيملاعلا بر هللاب ذايعلاو رفكلا ديري
 ْ . ميظعلا

 رئاسو نيدلقملا ريغ َرشعم ءالؤه نأ يف مالك ال . . لاح ّلك ىلع
 ذإ « ءاملعلا نم ةّمئألا رباكأ فولأ دنع رفك . . ةيدجنلا فاوطلا فالخأ

 ءالؤه ىلع اذك ردقب ةبيصم « ّقح ريغب نيكرشم ةرفك نيملسملا اولعج
 ةوسلاعت و هئاحبس هللاب ثايعلاو + ةليلق

 هَنِإ : « مالسإلا عطاوقب مالعإلا ١ يف يكملا رجح نبا ةمآلعلا لاق

 . اطيرتا راو ذيب ىنكو ٠ ةعافجوي ؟يكلع ا دترم ريصي

 ء ناميإلا ديدجت مهمزليو « ةبوتلا مهيلع ضرتفت عرشلا نم مكحبف
 !!مهءاسن عم ةحكنألا اودّدجيلف ٌدعبو

 نسح ةظقاعلا « ةينابهولا » حرش ) نع «راتخملا ناللاا) يف

 دالوأ هدالوأف « حاكنلاو لمعلا لطبيةآفت ا ارفك نوكي ام ( يلالبنرشلا

 . حاكنلا ديدجتو ةبوتلاو رافغتسالاب رّمؤي فالخ هيف امو « ىنز

 يف مهوكراشي الو زّرحتلا ّدشأ مهنع اوزّوحتي نأ ةّنسلا لهأل يغبني

 ! !مهّصخي اميف مهوكرشي الو « مهتالماعم

 يفو ةعدبلا لهأ ةبحص نم عنملا ىلع ىلعألاب ثيداحألا انلقن دق

 ةبحصلاو « ٌران ةعدتبملا ل كلش الو قاّسفلا ةبحصو لب « مهتطلاخم

 . ةبلقتم بولقلاو ةقاّرس عابطلاو ةرثؤم

 !اًصلآ ٍِسْيِلَجلأ ُلَكَم امن ١ : مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يللا لاق
 ن أ اك اَحَق « ريل ْخْاََو ِكْسِملأ ٍلِماَحَك ِءْوُسلأ ٍسْيِلَجَ

 10 و 2 2000007 0 5 سر < قب4 5
 2 ا حير هنم دجت نأ اّمِإَو « هنم ب ل امِإ « كيْذحُي

 را 7 ه4 يع

 نإ

 ادسألا

 © نمل
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 نع « ناخيشلا هاور ؛ نيج ًاَحْيِر ْنِم َدِجَت ْنَأ اَمِإَو « َكَبايِب َقْوْحَي

 م وسل

 هيلع ىلاعت هللا ىَلص لاق ؛ هنع ىلاعت هللا يضر سنأ دنع هثيدح يفو

 ْنِم َكْبِصُي ْمَل ْنِإ « ٍريِكلآ ٍبِحاَص ِلَكَمَك ِءْوُسلآ ٍسْيِلَج ُلَثَم ١ : مّلسو
 ٌئيئاسنلاو دواد وبأ هنع هاور . « هلت د ْنِم َكَباَصَأ . . ِهِداَوَس

 !!_ ىلاعت هللاب ذايعلاو را ريثالا تكل7515979هائنا ءرملا نأ : لضاحلاو

 . راد نم ابل لكلا ينل نوعت هنو 8 اتش ىلص لاقر

 [َرْهَط ُحاَيِلآ اهبل ةَر َرَجَش ٍلْصَأ يف ْتَقَلعَت ةآلقلأب ٍةَسْيِر لَم ٍبْلَقلآ ُلَكم اَمِإ

 يرعشألا لطيبلا رع . نسح دنا ريبكلا » يف ٌييناربطلا هاور ع
 . هنع ىلاعت هللا ىضر

 « ةآلقب ٌحاَيتلأ اهيل ةَسِ ٍةَسْيَولَآ لَكُم ٍبْلَقلأ ُلَثَم ١ : هجام نبا دنع هظفلو

 . دّيج هدانسإ

 و غو ءاَهِئاَمْسَأِب ضْرألآ او ا مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نع ؛ يدع نبا هجرخأ . ( ٍبِحاَّصلَاب َبحاَّصلآ

 ينتري اهب كش 1( الفير ربك ايلا" اذ ” 4ك ر/زاع وفرم هنع

 . نسحلا ةجرد ىلإ
 ءْوُسلآ َنْيِرَقَو َكاَيِإ) : لاق هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع يوُرو

 . هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ نع ؛ركاسع نبا هاور .«ٌفَرْعَأ هب كلَ

 ةّبحم انأ « مهلثم هنوبسحي سانلاف . . سان ءرملا سلاج اذإ : ينعي

 ةريثكلا ثيداحألا يف كلذ ىلإ ةبسنلاب درو امو « لتاق ٌمسف عدتبملا

 كلت انركذ دق « ّدشأ لئاهل هنإ ميظع رطخ نم ةربتعملا ةحيحصلا
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 . « ةرفكملا ةعدب ماكحأ نع ةرفسملا ةلاقملا » انتلاسر يف ثيداحألا

 بجي ًاصوصخو « هجو لكب مهنع دعابتلا ءرملاب قيلي ةلمجلابو
 ء نيدلا يف نهادملا الإ مهتمامإب ىضري الو . مهفلخ ةالصلا نع زارتحا

 . هلقعل بناجملا وأ

 ةملطا يبأ نع ؛ ركاسع نباو « ؛ خيراتلا ١ يف ٌيراخبلا مامإلا ىور

 : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص َيِبّنلا نأ ؛ هنع ىلاعت هللا يضر يلهابلا

 دثرَم نع « مجعملا » يف ٌنناربطلاو « « كردتسملا » يف مكاحلا ىورو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص َنبَنلا َّل هنع ىلاعت هللا يضر يونغلا دئْرَم يبأ نبا

 قا ٠ لس فبات ٠ . فوكو ذأ كوسا يلق نسر
 . ١ ْمُكَبر نيبو مُكدَي ايف ْمُكَدْفَو

 يضر رمع نب هللا دبع نع ؛ « هننس ١ يف ٌئقهيبلاو « ٌننطقرادلا ىورو

 نتنلا دلال علمي اعل الز نولاط .تواكلا نأ اهم ااعت ها

 . ؟ ْمُكَبر نيبو مكي اَميف ْمُكْدْفَو ْمَُنإَف « ْمكرابخ مكن
 نم ةثالث 5212© ةدئات تن # ١ ا:تتكصضي#ل 1 كف ءايك اروي لوقأ

 . ىلاعتو سّدقتو العو لج ىلوملا ناوضر ًاعيمج مهيلع ! !تدرو ةباحصلا

 مامتلا عقوو « ةدعقلا يذ خلس يف زجوملا ريرحتلا اذه أدب هلل دمحلا

 ١٠5 ةنس نينثالا موي : حورلل حّورملا مويلا يف ةّجحلا يذ نم عبارلا يف

 ءامس ردب ناكو . ةّيحتو ةالص فلأ فلأ اهبحاص ىلع ةيسدقلا ةرجهلا نم

 دّمحم نيلسرملا ءامس ردب نيّيبنلا متاخ ىلع ىلاعت هللا ىلصو « ماتتخالا
 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيدلقملاو نيدهتجملا ةّمئألاو هلآو

 . مكحأو متأ هدجم لج هملعو «ملعأ ىلاعت هللاو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 ىوتحملا

 ا يركبلا اطعلا ليلجلا دبع خيشلا ةليضف ميدقت -
 1 ا اوف اد دا د افسح ةمالعلا فلؤملا ةمجرت-

 2000000 يرداقلا رتخأ دمحم خيشلا قّقحملا ةمجرت نم ةحمل -
 . . . . . .راولس ربي“ هج 1٠ نامل ياام
 ...2 يد رك 000 ا ءاتفتسالا ةرابع لقن -

 . . ل ؟ رم د... يح .....8 يياكمتلا ةيادب -
 . ل. لكلب ..... نيِدّلقملا ريغ ةعدب نع مالكلا يف ةمدقم -
 . . د 00... نورت ل باوجلا يف عورشلا -

 ..ا #0000 7 ا ل لا لوألا ليلدلا

 . . ضل 2 1 منج © ضكدقل يناثلا ليلدلا
 . . سل ل جب ا 37 ثلاثلا ليلدلا
 00 جيلا 2007 7 ع 4 عبارلا ليلدلا
 . 7# ي#اخلا ليلدلا
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